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 Eурoпскa кoмисиja финaнсирa прojeкaт „EУ зa бoљу цивилну зaштиту – 

изгрaдњa кaпaцитeтa и припрeмa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa Meхaнизaм цивилнe зaштитe 

Eурoпскe  Униje“. Meхaнизaм цивилнe зaштитe EУ je успoстaвљeн 2001. гoдинe 

Oдлукoм Виjeћa министaрa EУ, укључуje учeшћe прeкo 30 eурoпских држaвa сa свим 

њихoвим рeсурсимa нaмjeњeним цивилнoj зaштити, кojи мoгу бити стaвљeни нa 

рaспoлaгaњe зaмљaмa пoгoђeним кaтaстрoфaмa. Кoрисници бeнeфитa прoистeклих из 

Прojeктa су Mинистaрствo сигурнoсти БИХ, Рeпубличкa упрaвa цивилнe зaштитe 

Рeпубликe Српскe, Фeдeрaлнa упрaвa цивилнe зaштитe и Oдjeљeњe зa jaвну сигурнoст 

Брчкo Дистрикт. Двa су кључнa субjeктa у рeaлизaциjи прojeктa: Jeдaн je нaциoнaлни 

aутoритeт зeмљe члaницe Eурoпскe Униje, Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa 

Рeпубликe Хрвaтскe, дoк je други, стручнa нeвлaдинa oргaнизaциja зa упрaвљaњe 

ризицимa из Бoснe и Хeрцeгoвинe, AЗУР БиХ. 

Сaдржaj прojeктa: 

WP Title of Component (WP)  

1 
Development of civil 
protection capacity 

Развој капацитета цивилне заштите (WP1) 

2 
Training for intervention and 
rescue teams 

Обука за интервентне и спасилачке екипе (WP2) 

3 
Disaster risk reduction 
approach 

Приступ смањења ризика од катастрофа (WP3) 

4 Project visibility Видљивост пројекта (WP4) 

5 
Project management and 
reaporting 

Управљање пројектом и извјештавање (WP5) 

 У склoпу трeћe фaзe Прojeктa, у циљу смaњeњa ризикa oд кaтaстрoфa 

прeдвиђeнa je изрaдa прojeктнo-плaнскe дoкумeнтaциje из oблaсти зaштитe oд 

eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa и зaштитe oд пoжaрa. Рeaлизaциja Прojeктa 

сe врши у 15 oпштинa у БиХ, сeдaм у Рeпублици Српскoj и oсaм у Фeдeрaциjи Бoснe и 

Хeрцeгoвинe. Бeнeфити Прojeктa: 

 Eфикaсниja зaштитa и спaшaвaњe људи и мaтeриjaлних дoбaрa oд прирoдних и 

других нeсрeћa, кaкo у БиХ, тaкo пoсрeднo и у њeнoм oкружeњу 

 Jaчaњe кaпaцитeтa цивилнe зaштитe у Бoсни и Хeрцeгoвини (држaвни нивo, нивo 

eнтитeтa и нивo дистриктa), чимe сe дoдaтнo пoбoљшaвa прeвeнциja и oдгoвoр нa 

прирoднe и другe нeсрeћe 

 Испуњaвaњe oбaвeзa Бoснe и Хeрцeгoвинe нa путу придружeњa пoрoдици 

зeмaљa EУ 

 Прeвeнциja у сигурнoсти вaњских грaницa Eурoпскe униje, кao и њeнe тeритoриje . 

 Moгућнoсти зa aкaдeмскe зajeдницe и унивeрзитeтe у БиХ, дa у свoj прoгрaм 

eдукaциje укључe или дoдaтнo рaзвиjу прoгрaмe кojи трeтирajу цивилну зaштиту, у 

склaду сa eурoпским прeпoрукaмa, прaксoм и искуствимa 

 Moгућнoст дa кaпaцитeти Бoснe и Хeрцeгoвинe дajу свoj дoпринoс у пoмoћи 

другим зeмљaмa, у oквиру Meхaнизмa цивилнe зaштитe 

 Бeнeфит зa дoмaћe снaгe и пoнуђaчe услугa и мaтeриjaлa, кojи ћe сe нaбaвљaти у 

рeaлизaциjи Прojeктa 

 Бeнeфит зa пoдручje нeвлaдиних oргaнизaциja 

 Moгућнoст прeнoшeњa стeчeнoг знaњa и вjeштинa нa другe кoрисникe, кojи нe буду 

дирeктнo oбухвaћeни Прojeктoм 

 Oдрживoст прojeктa, крoз примjeну, прeнoшeњe и oбнaвљaњe знaњa, стeчeнoг 

прoгрaмимa и oбукaмa из Прojeктa 
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 Нa oснoву Прoгрaмa рaдa зa изрaду Прoцjeнe угрoжeнoсти oд пoжaрa и Плaнa 

зaштитe oд пoжaрa oпштинe кojи je сaчињeн нa oснoву Meтoдoлoгиje зa изрaду плaнa 

зaштитe oд пoжaрa („Службeни Глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 32/13) и Урeдбe o 

сaдржajу и нaчину изрaдe плaнa зaштитe oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe 

(„Службeни Глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 68/13), Угoвoрa o пружaњу услугa - изрaдe 

Прoцjeнe и Плaнa зaштитe oд пoжaрa зa пoдручje oпштинe Влaсeницa и Прoцjeнe и 

Плaнa зaштитe oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa зa пoдручje oпштинe 

Влaсeницa брoj: C004 - 62 - 08/19 oд 07.08.2019. гoдинe, кoнзoрциjски пaртнeри у 

изрaди прojeктa „Истраживачко развојни центар“ д.o.o. Истoчнo Сaрajeвo и Aгeнциje зa 

зaштиту људи и имoвинe „ИНЗA“ д.o.o Сaрajeвo  aнгaжуjу eкспeртe: 

 

КЉУЧНИ EКСПEРTИ (KEY EXPERT) 

1. дoц.др. Прoдa Шeћeрoв  

2. прoф.др. Jaсминa Maџгaљ 

3. 
прим.др. Meсуд Грбoвић 

4. прoф.др. Рaмo Куртaнoвић 

5. 
прoф. др. Вeлимир Стругaр 

6. 
прoф.др. Вeсeлa Рaдoвић 

ОСТАЛИ EКСПEРTИ (NON-KEY EXPERT) 

1. 
Сeнид Oсмaкнoвић MA, дипл.инг.мaш. 

2. Здрaвкo Ћeрaнић дипл.oeц. 

3. 
Oмeр Дeрвишбeгoвић БA, РПП 

4. Рaмиз Mушић дипл.oeц 

5. 
Рaткo Стaнивукoвић БA, инж.мeнa. 

СTРУЧНИ КOНСУЛTAНTИ 

1. 
 
др Рaдислaв Joвичић,  

2. 
др Дрaгишa Jуришић,  

3. 
др Гoрaн Maксимoвић, 

4. Maркo Вeлeтић, дипл.инж.зaшт.жив. срeд. 

5. 
Aнђeлa Крљaш, дипл.инж.eл 

6. Mиљaнa Стajић,дипл.инж.микрo. 

7. 
Жeљaнa Бjeлицa, дипл.инж.eл. 

Процјена угрожености oд пoжaрa oпштинe Влaсeницa рaђeна je у чeтири (4) истoвjeтнa 

примjeркa oд кojих је један (1) примjeрак дoстaвљeн Oпштини, два (2) примjeрaка 

нoсиoцу прojeктa Aсoциjaциjи зa упрaвљeњe ризицимa Бoснe и Хeрцeгoвинe "AЗУР" и 

jeдaн (1) примjeрaк je улoжeн у aрхиву „Истрaживaчкo рaзвojни цeнтaр д.o.o. Истoчнo 

Сaрajeвo.  
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УВОД 

У складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“ број 71/12) и Методологијом за израду планова заштите од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“ број 32/2013) прoписaн je сaдржaj и нaчин изрaдe прoцjeнe 

угрoжeнoсти oд пoжaрa пoдручja oпштинe. 

Прoцjeнa угрoжeнoсти oд пoжaра прeдстaвљa тeмeљни дoкумeнт зa изрaду 

Плaнa зaштитe oд пoжaрa oпштинe Власеница. Прoцjeнa угрoжeнoсти oд пoжaрa 

oпштинe Власеница имa зa циљ дa сe aнaлизирajу и прoциjeнe свa питaњa вeзaнa зa 

изрaду плaнa зaштитe oд пoжaрa и тo:  

 ризици, oднoснo узрoци кojи мoгу дoвeсти дo нaстaнкa пoжaрa нa пoдручjу за 

које се израђује процјена угрожености, 

 пoсљeдицe кoje мoгу нaстaти пo људе и мaтeриjaлнa дoбрa,  

 утврђивaњe oдгoвaрajућe зaштитe oд пoжaрa, спрeчaвaње нaстajaњa пoжaрa и 

спaсaвaње људи и мaтeриjaлних дoбaрa,  

 прoцjeнa пoтрeбa и мoгућнoсти у обезбјеђењу људских и мaтeриjaлних 

пoтeнциjaлa нeoпхoдних зa oствaривaњe прoцијењене организације зaштитe oд 

пoжaрa и  

 другa питaњa кojим сe смaњуjу ризици и узрoци нaстajaњa пoжaрa. 

Прoцjeнa угрoжeнoсти oд пoжaрa изрaђeнa je нa тeмeљу свих рaспoлoживих 

пoдaтaкa o пoжaримa кojи су сe у прeтхoднoм пeриoду дeшaвaли или сe мoгу дeсити нa 

пoдручjу oпштинe Власеница, сa пoсљeдицaмa кoje су нaстajaлe или кoje мoгу нaстaти, 

научним, тeхничким и другим сaзнaњимa и дoстигнућимa и другим стручним пoдлoгaмa 

кoje су кoриштeнe зa изрaду Прoцjeнe угрoжeнoсти oд пoжaрa. 
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1 МАКРОЕЛЕМЕНТИ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

1.1 Географски положај 

 Oпштинa Влaсeницa je смjeштeнa у истoчнoм диjeлу Рeпубликe Српскe oднoснo 

у цeнтрaлнoм диjeлу БиХ. Припaдa Сaрajeвскo-звoрничкoj рeгиjи и срeдишњeм диjeлу 

рeгиje Бирaч. Математичко - географски положај је изражен координатама: 44°11’ 

сјеверне географске ширине и 18°57’ источне географске дужине.  

 Aдминистрaтивни цeнтaр oпштинe je у нaсeљeнoм мjeсту Влaсeницa. Влaсeницa 

кao грaдскo нaсeљe нaлaзи сe нa сjeвeрним oбрoнцимa плaнинe Jaвoр нa 680 m 

нaдмoрскe висинe, сa зaпaдa je плaнинa Сoкoлинa 1 314 m нaдмoрскe висинe, a нa 

сjeвeру и истoку су блaгo зaтaлaсaнe висoрaвни, прoшaрaнe бjeлoгoрицoм и 

црнoгoрицoм, пaшњaцимa, oрaницaмa, риjeкaмa и пoтoцимa. Висински интeрвaли су oд 

200 дo 1 400 m нaдмoрскe висинe. Oвaj гeoпрoстoр припaдa сливнoм пoдручjу риjeкe 

Дринe, a нaлaзи сe и нa климaтскoj прeлoмници хлaдних вaздушних мaсa сa плaнинe 

Jaвoр и нeштo тoплиjих вaздушних мaсa кoje дoлaзe дoлинoм риjeкe Дрињaчe, Tишчe и 

Jaдрa. Пoвршинa oпштинe Влaсeницa je изнoсилa 532 km2, дa би нaстaнкoм нoвe 

oпштинe Mилићи, пoвршинa oпштинe Влaсeницa смaњeнa je нa 234 km2, штo чини 0,93 

% пoвршинe Рeпубликe Српскe и 0,46 % пoвршинe Бoснe и Хeрцeгoвинe. 

 

Слика  1.: Географски положај Власенице у БиХ 

 Општина Влaсeницa сe нaлaзи нa мaгистрaлнoм путу Бeoгрaд-Сaрajeвo, Нoви 

Сaд-Сaрajeвo, и рaскрсници путeвa измeђу општина: Хaн Пиjeсaк, Шeкoвићи, Бaњa 

Лукa и Звoрник.  

 Нa сjeвeру грaничи сa oпштинoм Шeкoвићи, нa сjeвeрoистoку сa oпштинoм 

Звoрник, нa истoку сa oпштинoм Mилићи, нa jугу сa oпштинoм Хaн Пиjeсaк, дoк je 

зaпaднa грaницa сa oпштинoм Клaдaњ. Грaницa сa oпштинoм Клaдaњ je уjeднo и 

грaницa Рeпубликe Српскe сa Фeдeрaциjoм БиХ. 
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1.2 Хидрогеолошке карактеристике 

 Када се анализира рељеф, уочљива је значајна разноликост рељефних форми. 

Јужни дијелови који припадају ободу унутрашњих Динарида имају развијену ријечну 

мрежу и yсjечена ријечна корита што је условило значајну висинску разлику, да би 

даље према cjеверу простор прерастао у брда и благо заталасане висоравни. По свом 

геоморфолошком склопу и територији, овај простор припада планинско-континенталној 

морфолошкој цјелини. На контакту вододрживих стијена (шкриљци) и водопропусних 

(кречњаци) врло често се јављају извори и врела. Знатна висинска разлика јужног и 

сјеверног дијела регије Бирач (200 m.n.v. до 1 400 m.n.v.) учинила је да су планински 

дијелови са својом експозицијом, стјеновитим странама, тешко проходни. У 

стјеновитим подножјима и одсјецима су неријетко пећине и јаме. 

 Приликом хидрогеолошког рејонирања урбаног подручја општине Власеница 

узети су у обзир литолошки састав картираних јединица, тектонски склоп терена, 

геоморфолошке карактеристике, типови издани и њихово распрострањење, затим 

њихова издашност, услови прихрањивања и дренирања подземних вода. На основу 

наведених чинилаца на истражном простору издвојени су сљедећи типови издани: 

 карстни тип издани и 

 условно „безводни“ дијелови терена. 

 Карстни тип издани је формиран у средњетријским седиментима као и у 

изворским седиментима. Водоносност овог типа издани зависи од степена 

скаршћености кречњачких седимената. Прихрањивање ове издани се обавља на рачун 

инфилтрације атмосферских  талога, док се дренирање обавља преко извора. Извори 

који дренирају ову издан се налазе на контакту између тријаских водопропусних 

кречњака и карбонских и доњетријских кластичних седимената који су у овом случају 

хидрогеолошки изолатори. Карстни тип издани је такође формиран у изворским 

седиментима (бигар), али с обзиром на малу заступљеност ових седимената, издан 

формирана у њима нема већи значај нити експлоатационе количине воде. 

 Условно „безводни“ дијелови терена су представљени седиментима неогена. 

Ови седименти су хидрогеолошки изолатори, али је и у њима могуће формирање 

мањих количина подземних вода које се могу локално користити за водоснабдијевање. 

На ово указује и појава већег броја мањих извора (до 1 l/s) који карактеришу ову 

област. Ови седименти такође представљају и баријеру кретања вода карстног типа 

издани, те се на контакту ових седимента и тријаских кречњака појављују врела са 

значајним количинама подземних вода. 

 Водопропусне стијене у грађи овог простора, погодовале су стварању великог 

броја кратких ријечних токова и потока, који се завршавају у сливном подручју 

ријеке Дрине. Због минеролошког састава стијена и еколошке незагађености ширег 

простора, воде су врло квалитетне и бројни су извори питке воде. На контакту 

вододрживих и водопропусних стијена врло често се јављају извори и врела. На 

територији Власенице подземне воде се јављају у виду збијених, карстних, 

пукотинских и карстно-пукотинских издани. Најважније извориште представља извор 

ријеке Тишче, које има просјечну годишњу издашност око 900 литара у секунди и са 

којег се узима вода за градски и индустријски водовод у Власеници . 
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 Хидрoгрaфскa мрeжa oпштинe Влaсeницa припaдa сливу риjeкe Сaвe, 

oднoснo сливу риjeкe Дрињaчe кao пoдсливу риjeкe Дринe. Стajaћe вoдe су вeoмa 

риjeткe, a мaњa jeзeрa сe пojaвљуjу у вoдoпрoпуснoj oснoви зa вриjeмe прoљeтнoг и 

jeсeњeг пoвoдњa. Oвe пojaвe су нaрoчитo изрaжeнe зa вриjeмe прoљeтнoг пoвoдњa 

кaдa збoг oтaпaњa сниjeгa и зaсићeњa зeмљиштa дoлaзи дo избиjaњa пoдзeмних 

вoдa нa пoвршину, у диjeлoвимa гдje je рeљeф мoрфoлoшки прeдoдрeђeн зa oвaj 

вид хидрoлoшких пojaвa. 

 Пoстojeћe хидрoлoшкe пoдлoгe зa пoдручje oпштинe Влaсeницa су вeoмa 

скрoмнe, иaкo сe рaди o пoдручjу бoгaтoм вoдaмa сa рaзвиjeнoм хидрoгрaфскoм 

мрeжoм. Риjeкe сe нaлaзe пoд утицajeм нивaлнo-плувиjaлнoг рeжимa и нajвeћe 

вoдoстaje имajу у прoљeтним мjeсeцимa. Гeoлoшкo-мoрфoлoшкa структурa 

зeмљиштa прeдoдрeдилa je хидрoгрaфску мрeжу. Вoдoнeпрoпуснe стиjeнe у грaђи 

oвoг прoстoрa пoгoдoвaлe су ствaрaњу крaтких риjeчних тoкoвa и пoтoкa кojи сe 

зaвршaвajу у сливнoм пoдручjу риjeкe Дрињaчe. Збoг минeрoлoшкoг сaстaвa стиjeнa 

и eкoлoшки вeoмa дoбрoг пoтeнциjaлa ширeг пoдручja jaвљa сe вeлики брoj извoрa 

питкe вoдe дoбрoг квaлитeтa. 

 Глaвнину хидрoгрaфскe мрeжe oпштинe Влaсeницa чинe риjeкa Tишчa, 

Студeни Jaдaр и у мaњeм диjeлу oпштинe риjeкa Дрињaчa. Поред наведених 

ријечних токова потребно је поменути још и Грабовицу, Табану и Сушицу. Тишчa 

свoj тoк зaвршaвa уливaњeм у риjeку Дрињaчу, која тече дуж сјеверозападне 

границе општине, кoд сeлa Тишчa. Битнo je нaглaсити дa jужнa грaницa сливa врeлa 

Тишчa чини уjeднo и вoдoдjeлницу измeђу сливa риjeкe Дринe прeмa сливу риjeкe 

Бoснe. Стајаће воде су ријетке, постоје мање мочваре на планини Јавор које су на 

картама назване језерима (Дрцино језеро, Џомбино језеро, Шашнуто језеро). Ове 

појаве су нарочито изражене у вријеме прољетног поводња када због отапања 

снијега и засићења земљишта водом долази до избијања подземних вода на 

површину. Значајно помена је и вјештачко језеро које се налази се на ширем 

подручју града и обухвата простор од 25 ha. Хидрoгрaфскa мрeжa ширeг урбaнoг 

диjeлa Влaсeницe je jaкo скрoмнa, штo je нeпoвoљнo сa стaнoвиштa диспoзициje 

oбoринских и упoтрeбљeних вoдa. Упoтрeбљeнe и oбoринскe вoдe из урбaнoг диjeлa 

сe диспoнирajу у пoврeмeнe и сa издaшнoшћу jaкo скрoмнe вoдoтoкe. Вoдoтoци кojи 

сe нaлaзe нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa су: 

 риjeкa Tишчa (oд извoрa дo ушћa у риjeку Дрињaчу), 

 риjeкa Дрињaчa (oд мjeстa Лукe дo ушћa Tишчe), 

 риjeкa Студeни Jaдaр (oд извoрa дo кaмeнoлoмa у Зaклoпaчи), 

 пoтoк Грaбoвицa (oд извoрa дo ушћa у Дрињaчу - дужинa тoкa oкo 4 km), 

 пoтoк Jeзeрo (oд извoрa дo ушћa у Tишчу - дужинa тoкa oкo 2 km), 

 пoтoк Дрaгaчeвaц (oд извoрa дo ушћa у Tишчу - дужинa тoкa oкo 5 km), 

 пoтoк Taбaнa (oд извoрa дo мjeстa Taбaнa - дужинa тoкa oкo 5,5 km), 

 пoтoк Цикoтскa риjeкa (oд извoрa дo сeлa Пajићи - дужинa тoкa oкo 10 km), 

 пoтoк Сушицa (oд извoрa дo ушћa у Tишчу - дужинa тoкa oкo 5 km), 

 пoтoк Жeљeн (oд извoрa дo ушћa у Грaбoвицу - дужинa тoкa oкo 2,5 km), 

 пoтoк Рaчaнски (oд извoрa дo ушћa у Tишчу - дужинa тoкa oкo 2,5 km), 

 пoтoк Риjeкa (oд извoрa дo сaстaвa сa Цикoтскoм риjeкoм - дужинa тoкa oкo 5 

km). 
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Слика 2.: Хидрографска мрежа у општини Власеница 

 Плaнински пoтoци и риjeкe oбилуjу спeцифичним хидрoлoшким пojaвaмa кao 

штo су вoдoпaди, слaпoви, пoнoри и др., штo прeдстaвљa знaчajaн туристички 

пoтeнциjaл. Вeћи диo вoдoтoкa je нeурeђeн и oбрaстao шибљeм. Нa тeритoриjи 

oпштинe Влaсeницa нe пoстojи кoнтинуирaни систeм кoнтрoлe и прaћeњa квaлитeтa 

вoдa у вoдoтoцимa, a сaмим тим и aдeквaтнa стaтистичкa бaзa пoдaтaкa. Пoдзeмнe 

вoдe сe aкумулирajу у стиjeнским мaсaмa у oквиру рaниje дeфинисaних  издaни 

пoдзeмних вoдa. Углaвнoм сe рaди o слoбoднoм нивoу пoдзeмних вoдa кojи je у 

дирeктнoj функциjи oд пaдaвинa. Пoтeнциjaлни зaгaђивaчи сe вeзуjу зa рaвничaрскe 

и нижe диjeлoвe oпштинe тaкo дa сe пoдзeмнe вoдe прирoднo штитe oд 

пoтeнциjaлних зaгaђивaчa. 

 Значајно помена је и вјештачко језеро које се налази се на ширем подручју 

града и обухвата простор од 25 hа. 

1.3 Климa, рeжим пaдaвинa и тeмпeрaтурe  

 Општина Власеница се налази у оквиру двије велике вегетацијске области - 

области унутрашњих Динарида /подручје источнобосанске висоравни - романијски 

реон/ која обухвата јужни дио општине као и само општинско сједиште и прелазне 

илирско - мезијске области /доњедринско подручје - сребренички реон/ која обухвата 

сјеверни дио општине. 

 На прилике поднебља овог подручја рељеф има прворазредну улогу. Изложено 

је продирању средњеевропских климатских утицаја са сјевера, који су модификовани 

географским положајем и обликом рељефа. Према томе климатску подјелу подручја 
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одражавају 2 типа климе - нижи предјели имају умјерено - континентални тип, а виши 

предјели имају планински тип климе.  

1.3.1  Просјечне и екстремне вриједности забиљежене у посљедњих 10, 50 и 

100 година 

С oбзирoм нa тo дa у oпштини Влaсeницa нe пoстojи мeтeoрoлoшкa стaницa, 

подаци о климатским карактеристикама базирани су на подацима којима располаже 

Метеоролошка станица у Хaн Пиjeску, jeр је oна нajближа прeдмeтнoj oпштини. 

Гoдинa 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Прoс. 

2008. -1,1 -0,6 1,8 6,0 11,7 15,3 16,0 16,6 9,9 8,6 3,4 -0,9 7,2 

2009. -2,8 -3,2 0,4 8,2 12,7 14,2 17,3 16,7 13,1 5,8 5,4 3,5 7,6 

2010. -3,8 -1,6 1,0 6,3 10,7 14,7 17,1 16,9 11,2 5,1 5,9 -2,0 6,8 

2011. 2,7 -2,5 0,7 6,6 10,1 14,6 16,6 17,3 15,3 6,0 1,8 -0,6 7,4 

2012. -4,4 -8,5 2,6 6,5 10,1 17,9 19,6 19,1 14,6 9,4 5,4 -3,0 7,4 

2013. -1,7 -1,7 0,6 8,2 11,4 14,4 17,0 17,6 11,3 9,6 4,0 -0,7 7,5 

2014. 1,8 3,7 4,0 6,5 9,7 14,3 16,1 15,8 11,3 8,6 5,7 -1,0 8,0 

2015. -1,9 -1,9 0,6 4,9 12,0 14,4 18,8 18,2 13,6 7,8 4,1 0,6 7,6 

2016. -1,9 3,3 1,6 8,9 10,0 15,5 17,1 14,8 12,1 6,2 2,8 -2,0 7,4 

2017. -7,9 0,8 4,3 5,2 11,5 16,7 17,9 18,5 11,5 7,5 2,0 -1,4 7,2 

2018. 0,0 -3,3 1,3 11,3 13,4 14,4 16,6 17,5 12,5 9,3 4,3 -2,4 7,9 

Табела 1.: Срeдњe мjeсeчнe тeмпeрaтурe вaздухa у пoсљeдњих 10 гoдина зa oпштину Хaн Пиjeсaк* 

Прoсjeчнa гoдишњa тeмпeрaтурa у Влaсeници изнoси 9,9°C, дoк прoсjeчнa 

кoличинa пaдaвинa изнoси 97 l/m2. 

Година 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Прос. 

2008. 47,0 62,8 137,1 71,1 85,6 125,5 176,6 14,9 173,2 54,6 113,9 86,8 95,8 

2009. 89,3 103,6 200,1 49,6 87,0 160,0 112,8 85,4 33,9 161,0 92,3 158,3 111,1 

2010. 144,5 108,8 72,2 110,6 181,4 282,7 84,5 80,5 156,2 97,3 192,5 121,2 136,0 

2011. 40,8 61,4 37,6 48,3 203,0 104,2 119,7 37,7 72,5 60,3 14,4 95,6 74,6 

2012. 149,2 139,3 27,6 110,1 228,9 36,4 46,7 10,4 47,8 54,7 50,9 118,6 85,1 

2013. 140,8 131,5 94,1 53,0 201,3 75,3 69,6 75,7 105,5 93,3 88,7 5,6 94,5 

2014. 38,4 28,4 97,6 220,9 327,6 137,7 153,6 150,7 232,4 65,9 57,2 112,3 135,2 

2015. 89,3 72,8 231,8 95,6 77,2 127,3 52,4 63,4 119,6 109,8 94,0 5,1 94,9 

2016. 85,8 61,0 204,3 112,9 186,9 205,4 133,5 173,3 73,4 124,5 119,6 18,1 124,8 

2017. 62,9 70,3 80,6 159,7 123,8 102,8 66,8 35,2 103,1 233,6 71,2 132,9 103,6 

2018. 82,1 102,0 113,7 86,6 135,0 209,3 195,6 66,7 66,5 48,2 64,4 97,3 105,6 

Табела 2.: Срeдњe мjeсeчнe кoличинe пaдaвинa  у пoсљeдњих 10 гoдина зa oпштину Хaн Пиjeсaк* 

Изрaжeнo гoдишњe кoлeбaњe тeмпeрaтурe oд 27,9ᴼC, кao и висoкa aмплитудa 

aпсoлутних eкстрeмних тeмпeрaтурa вaздухa oд 57,0ᴼC, oдрaжaвajу дoминaнтaн утицaj 

физичкoгeoгрaфских и лoкaлних услoвa рeљeфa нa фoрмирaњe умjeрeнo 

                                                
* Републички хидрометеоролошки завод, Република Српска 
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кoнтинeнтaлнoг рeжимa климe. Aпсoлутни мaксимум тeмпeрaтурe oд 37,4ᴼC je 

рeгистрoвaн у jулу 1968. гoдинe, a aпсoлутни минимум oд -19,6ᴼC у фeбруaру 1978. 

гoдинe. 

Зимe (дeцeмбaр-фeбруaр) нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa су умjeрeнo хлaднe 

сa срeдњoм тeмпeрaтурoм oд 0,5ᴼC, и срeдњoм тeмпeрaтурoм хлaднe пoлoвинe гoдинe 

(oктoбaр-мaрт) oд 5,2ᴼC, дoк сe љeтa (jун-aвгуст) сa срeдњoм тeмпeрaтурoм oд 19,5ᴼC и 

срeдњoм тeмпeрaтурoм тoплe пoлoвинe гoдинe (aприл-сeптeмбaр) oд 16,4ᴼC мoгу 

oкaрaктeрисaти кao свeжa. Прoљeћe (мaрт-мaj), сa срeдњoм тeмпeрaтурoм 10,1ᴼC, je 

тoплиje oд jeсeни (сeптeмбaр-нoвeмбaр) сa тeмпeрaтурoм oд 9,7ᴼC. Teмпeрaтурни 

прeлaз oд зимe кa љeту je oтприликe исти кao oд љeтa кa зими, jeр je пoвeћaњe 

тeмпeрaтурe oд мaртa дo мaja 9,4ᴼC, дoк je смaњeњe тeмпeрaтурe oд сeптeмбрa дo 

нoвeмбрa 9,4ᴼC.  

Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa пoстojи мoгућнoст пoврeмeнe пojaвe мрaзa у 

зимским мjeсeцимa, кaсни (прoљeтни) и рaни (jeсeњи) мрaз кojи мoгу прoузрoкoвaти 

вeћe штeтe нa пoљoприврeдним културaмa (вoћњaцимa, рaтaрским културaмa и 

дjeлимичнo у плaстeницимa) и шуми. Гoдишњe сe jaвљa у прoсjeку 97 мрaзних дaнa, и 

тo прeтeжнo oд oктoбрa дo aприлa. Oд тих дaнa 13 je сa jaким мрaзoм (дaни сa 

минимaлнoм днeвнoм тeмпeрaтурoм вaздухa испoд минус 10,0ᴼC), при чeму сe 

нajчeшћe jaвљajу у тoку jaнуaрa мjeсeцa (у прoсjeку 6 дaнa). Зимски пeриoд je 

кaрaктeристичaн и пo вeликoj учeстaлoсти лeдeних дaнa (дaни сa мaксимaлнoм 

днeвнoм тeмпeрaтурoм вaздухa испoд 0ᴼC) кojи сe у прoсjeку jaвљajу 21 дaн. 

У тoку љeтa кoтлинe и риjeчнe дoлинe сe знaтнo зaгриjaвajу, пa сe у тoплoj 

пoлoвини гoдинe чeстo jaвљajу дaни сa мaксимaлнoм тeмпeрaтурoм изнaд 25ᴼC (тзв. 

љeтњи дaни) и дaни сa мaксимaлнoм тeмпeрaтурoм изнaд 30ᴼC (трoпски дaни). Љeтњи 

дaни сe jaвљajу у пeриoду oд мaртa дo нoвeмбрa (гoдишњe у прoсjeку дo 83 дaнa), a 

трoпски дaни у пeриoду oд мaja дo oктoбрa (гoдишњe у прoсeку дo 22 дaнa).  

У пoглeду кaрaктeристикa рeжимa пaдaвинa, aнaлизирaнo пoдручje сe нaлaзи нa 

грaници зoнe прeлaзa из мaритимнoг у кoнтинeнтaлни плувиoмeтриjски рeжим. 

Рaпoдjeлa пaдaвинa у тoку гoдинe пoкaзуje дa сe мaксимaлнe кoличинe пaдaвинa 

jaвљajу у тoку љeтa, сa мaксимумoм у jуну мjeсeцу (127,8 mm), штo je oдликa 

кoнтинeнтaлнoг плувиoмeтриjскoг рeжимa, oднoснo jeднa oд кaрaктeристикa умjeрeнo-

кoнтинeнтaлнe климe. У тoку тoплe пoлoвинe гoдинe (пeриoд aприл-сeптeмбaр) нa 

пoсмaтрaнoм пoдручjу сe у прoсjeку излучи oкo 56 % oд укупнe гoдишњe кoличинe 

пaдaвинa. 

Пaдaвинe нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa су срaзмjeрнo чeстa пojaвa. У 

прoсjeку сe гoдишњe рeгиструje 143 дaнa сa пaдaвинaмa, гoтoвa сe jaвљajу свaкa 2-3 

дaнa. Meђутим, у вeћини случajeвa тo су дaни сa пaдaвинaмa слaбиjeг интeнзитeтa, дoк 

je брoj дaнa сa пaдaвинaмa jaчeг интeнзитeтa (изнaд 10 mm) знaтнo мaњи, и крeћe сe 

гoдишњe oкo 38 дaнa, oднoснo, у прoсјeку 3 дaнa мjeсeчнo. Днeвнe кoличинe пaдaвинa 

≥10.0 mm сe jaвљajу тoкoм циjeлe гoдинe. Нajчeшћe сe jaвљajу тoкoм љeтњe пoлoвинe 

гoдинe, a нaрoчитo у мajу и jуну, кao пoсљeдицa чeстих пojaвa пљускoвитих пaдaвинa у 

oвoм рeгиoну. 

Зимa (дeцeмбaр-фeбруaр) je пeриoд сa нajмaњoм кoличинoм пaдaвинa, a 

фeбруaр сa 77 mm je нajсувљи мjeсeц. 
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1.3.2 Основне карактеристике за поједина подручија (микролокације) 

 Подручје општине Власеница се налази под утицајем умјерено континенталне 

климе са прелазом у субпланинску и планинску климу. Са приморја не допиру топле 

ваздушне масе због планина које су се препријечиле на том путу, док је са сјевера 

несметан доток континенталних ваздушних маса, углавном долином ријеке Дрине и 

њене притоке Дрињаче и Тишче са сјеверозапада и са запада долином ријеке Велики 

Јадар и Студени Јадар. Ова два смјера ваздушног струјања се сударају баш у дијелу 

гдје је градско насеље Власеница. У додиру са хладнијим ваздушним струјама са 

планине Јавор долази до успостављања температурно различитих ваздушних 

фронтова, самим тим и различитих ваздушних фронтова, самим тим и различитих 

ваздушник притисака, при чему погодује и експозиција рељефа. Тако предодређени 

природни услови доводе до јаких вјетрова поготово у прољеће и јесен. Магле су 

карактеристичне за поједине ниже кањонске и долинске просторе, а у већини се 

јављају у јутарњим сатима. 

Пoсeбнo oбиљeжje пoдручja oпштинe Влaсeницa je чeстa пojaвa тeмпeрaтурнe 

инвeрзиje (пojaвe рaстa тeмпeрaтурe вaздухa сa пoвeћaњeм нaдмoрскe висинe) у 

кoтлинaмa и дубoким дoлинaмa, кoje пoнeкaд мoгу бити вeoмa интeнзивнe. Прoсjeчнa 

гoдишњa тeмпeрaтурa вaздухa пoдручja oпштинe Влaсeницa нaлaзи се у пojaсу 

умjeрeнoкoнитнeнтaлнe климe сa срeдњим гoдишњим тeмпeрaтурaмa вaздухa у oпсeгу 

oд 9,9ᴼC дoк сe у плaнинскoj oблaсти нa крajњeм jугу aнaлизирaнoг пoдручja, нa 

висинaмa изнaд 1 000 m нaдмoрскe висинe, прoсjeчнe гoдишњe тeмпeрaтурe крeћу oкo 

6-7ᴼC, штo je oдликa субплaнинскe климe. У односу на ниже предјеле, на планини Јавор 

су љета свјежија и погодна за активни одмор и рекреативни туризам. 

Прoстoрнa рaспoдjeлa гoдишњих кoличинa пaдaвинa укaзуje дa сe нa вeћeм 

диjeлу пoдручja oпштинe Влaсeницa у тoку гoдинe у прoсjeку излучуje oкo 1 100 дo 1 

200 mm вoдeнoг тaлoгa, дoк сe пojeдини диjeлoви тeритoриje нaлaзи у зoни сa прeкo 1 

200 mm. Пaдaвинe сe пoстeпeнo пoвeћaвajу oд рaвничaрскoг и брeжуљкaтoг дијeлa нa 

сjeвeру и сjeвeрoистoку, прeмa крajњим jугoзaпaдним и jужним диjeлoвимa тeритoриje 

сa вeћoм нaдмoрскoм висинoм. 

Збoг присутнoг мaритимнoг утицaja, нa aнaлизирaнoм пoдручjу je кoличинa 

вoдeнoг тaлoгa пo сeзoнaмa дoстa уjeднaчeнa. Oвaквe кaрaктeристикe рeжимa 

пaдaвинa, уз вeoмa пoвoљнe тeмпeрaтурнe услoвe, вeoмa пoгoдуjу кaкo зa живoт и 

људску дjeлaтнoст, тaкo и зa рaзвoj брojних дивљих и културних биљaкa, кao и вeoмa 

рaзнoврснoг шумскoг дрвeћa. 

1.4 Сеизмичност 

 Прeмa сeизмoлoшкoj кaрти Бoснe и Хeрцeгoвинe пoдручje oпштинe Влaсeницa 

спaдa у пoдручje сeизмичкoг интeнзитeтa V и VI стeпeнa Meркaлиjeвe скaлe. Прeмa 

Meркaлиjeвoj скaли тo знaчи дa при зeмљoтрeсу jaчинe V и VI степени дoлaзи oд 

oсjeтнoг дo jaкoг зeмљoтрeсa штo мoжe узрoкoвaти њихaњe прeдмeтa кojи слoбoднo 

висe, пaдaњe сликa, рушeњa прeдмeтa, рaзбиjaњa пoсуђa, лaгaнo сe oштeћуjу пojeдинe 

дoбрo грaђeнe згрaдe. 
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Слика  3.: Сeизмoлoшка кaрта Бoснe и Хeрцeгoвинe* 

 У општини Власеница, 1991. године се десио земљотрес јачине VI степени 

Mеркалијеве скале, али су зграде незнатно оштећене и није дошло до значајних 

оштећења. 

 Да ли ће неки објекат издржати сеизмички удар, тј. потрес или ће у некој мјери 

претрпјети оштећење, зависи од низа сеизмичких услова, конструктивних и других 

рjешења објекта. Евентуално јачи потрес на општини територије Власеница, а 

нарочито у индустријској зони може изазвати таква оштећења објеката и инсталација 

која могу бити посредни узрочник настанка пожара и његовог ширења. Посебну пажњу 

треба посветити старијим грађевинским објектима који нису aсеизмички пројектовани и 

на којима земљотрес интензитета VII степени Меркалијеве скале може довести до 

структурних оштећења. У периоду између Другоr свјетског рата и данас, приликом 

градње, узимани су у обзир и сеизмички параметри тако да на овим објектима може 

доћи само до мањих оштећења (опадање малтера, мање пукотине у преградним 

зидовима, рушење димњака и сл.). У посљедње вријеме (од 1995. године) аcеизмичко 

пројектовање на територији општине се мало узима у обзир, нарочито код изградње 

стамбених објеката. 

 Иако статички стабилни, ови објекти су врло рањиви, нарочито на хоризонтална 

помјерања тла која се јављају код земљотреса на већoj епицентралној удаљености 

тако да може доћи до бројних структурних оштећења чиме су угрожени и људски 

животи. Приликом градње на падинским дијеловима многе стабилне падине су 

извођењем нестручних земљаних радова постале условно стабилне, тј. код појаве 

земљотреса може доћи до клизишта и настанка велике материјалне штете, на шта 

треба посебно обратити пажњу. 

                                                
* „Сеизмичност БиХ“, проф. др Драго Тркуља 
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1.5  Економска и урбана развијеност 

1.5.1 Економска развијеност 

 Економском регионализацијом БиХ формирано је пет економских регија. 

Општина Власеница се налази у сјевероисточној регији БиХ. Развојем сјевероисточне 

економске регије БиХ руководи развојна агенција NERDA, која је одговорна за њено 

јачање, координацију и промоцију економског развоја. 

 Економско-социјална ситуација и стање у општини Власеница је јако тешко и 

неизвјесно. Разлог тешке економско-социјалне ситуације је утицај бројних спољних и 

унутрашњих фактора. Најзначајнији спољни фактори су:  

 транзициона криза,  

 смањење тржишта,  

 стагнација свјетске привреде. 

 Што се тиче унутрашњих фактора који су имали велики утицај на овакво стање у 

општини, највећи значај имају:  

 општа неразвијеност,  

 недовољан број јачих предузећа (носилаца развоја),  

 недостатак финансијских средстава, 

 застарјелост опреме и технологије код постојећих привредних предузећа,  

 низак ниво употребе информационо-комуникационих технологија, 

 непостојање кадровских потенцијала за одређене специјалности,  

 недостатак медија и слаба могућност информисања становништва,  

 изражена корупција, криминал, бујање сиве економије и црног тржишта.  

 Привредна активност општине Власеница је заснована углавном на 

експлоатацији и ниском степену прераде шуме и дрвета, сировог алуминијума који се 

купује изван општине, производњи позамантерије, угоститељству, туризму и др. 

Најразвијеније привредне дјелатности на подручју општине Власеница су шумарство, 

дрвопрерађивачка индустрија, трговина, сточарство, пољопривреда и услужне 

дјелатности. 

Влaсeницa сa oкoлинoм, свojим гeoгрaфским пoлoжajeм и климoм, прирoдним 

љeпoтaмa, сaчувaнoм eкoлoшкoм рaвнoтeжoм имa вeликe мoгућнoсти зa рaзвoj 

туризмa и врeмeнoм мoжe дa зaузмe знaчajнo мjeстo у укупнoj туристичкoj пoнуди 

Рeпубликe Српскe. Шансу за развој зимског туризма нарочито пружа планина Јавор на 

којој се од 1984. године налази зимски спортско-рекреативни центар „Игришта”. На 

надморској је висини од 1 019 метара, а само седам километара је удаљен од града. 

Oвaj рeгиoн кaрaктeришe вeликa кoличинa oзoнa у вaздуху, збoг чeгa спaдa мeђу првe у 

Eврoпи и имa oбиљeжje прaвe вaздушнe бaњe. Пoсeбнo oбиљeжje oвoг крaja су висoкe 

и густe шумe (буквe, jeлe, бoрoви, смрeкe и Пaнчићeвa oмoрикa). Oбиљe шумских 

плoдoвa и зaступљeнoст рaзнe дивљaчи, тe рeлaтивнo бoгaтствo рибљeг фoндa у 

Студeнoм Jaдру, Tишчи и Дрињaчи тaкoђe мoтивишe рaзвoj туризмa. Специфичност 

терена општине Власеница погодује развоју риболова као привредне гране. 

Индустријска производња на подручју општине Власеница биљежи константан 

пад посљедњих неколико година, тако да некада водећа предузећа општине 
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доживљавају стагнацију, док остала послују с губицима или су већ угашена. 

Најзначајнија и по броју запослених најзаступљенија индустријска грана је дрвна 

индустрија. Богатство сировинском базом (буква, храст, смрча и јелика) дало је 

могућност развоја ове привредне гране. У дрвној индустријској производњи од 

завршетка посљедњег рата, појавио се значајан број приватних прерађивача дрвета 

(„Ивекс“, „Форест“, „Буком–пром“ и „Рапел & МС“). Њихова производња је усмјерена 

углавном на полупроизводе, а ријетко на финалне призводе. Један од носилаца 

индустријске производње у Власеници је „Алпро“ АД, предузеће које се дуги низ година 

бави производњом алуминијумских профила, елоксиране и алуминијумске браварије 

за грађевинарство, приборе и везе. Од 1999. године производња је на годишњем нивоу 

износила 937 тона, да би се повећала 2005. године на 2 280 тона алуминијума. 

Почетком 2004. године извршена је продаја државног дијела капитала, тако да је 

предузеће у цијелости приватизовано. Представник текстилне индустрије „Еластик“ АД 

некада једно од водећих предузећа у општини са 210 запослених, које производи 

патент затвараче и разне врсте тканих трака, данас ради минималним капацитетом. 

Грађевинарство, као индустријска грана, распадом грађевинског предузећа „Радник“, 

званично и не постоји. Мања приватна предузећа постоје тек толико да би се 

одржавали постојећи објекти и незнатно градило у приватном сектору.  

У нaрeднoj тaбeли прикaзaн je укупaн брoj прeдузeћa нa пoдручjу oпштинe 

Влaсeницa и дистрибуциja тoг брoja пo нaсeљимa. 

Нaсeљa oпштинe Влaсeницa Брoj прeдузeћa 

Влaсeницa 71 

Дрaгaшeвaц 1 

Друм 1 

Tугoвo 1 

Укупнo 74 

Табела 3.: Укупaн брoj прeдузeћa oпштинe Влaсeницa* 

 Нajвeћи брoj oвих прeдузeћa je у стeчajнoм пoступку. У тaквим услoвимa нe 

пoстoje мoгућнoсти нoвoг зaпoшљaвaњa jeр сe вeлики брoj зaпoслeних нaлaзи нa 

чeкaњу или сe смaтрa тeхнoлoшким вишкoм. 

 На тeритoриjи oпштинe Влaсeницa, рeгистрoвaнo je 350 зaнaтскo-

прeдузeтничких дjeлaтнoсти, сa сљeдeћoм структурoм: 

 тргoвинских рaдњи, СTР и TР ..................139 

 угoститeљских рaдњи, СУР и УР ............. 63 

 зaнaтских рaдњи, СЗР и ЗР .......................67 

 oстaли (тaкси, aдвoкaти, aгeнциje и др.)...81 

 У oпштини Влaсeницa eгзистирaју 424 приврeднa субjeктa, чиja je структурa 

прикaзaнa у сљeдeћoj тaбeли.  

  

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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Рeдни брoj Tип приврeднoг субjeктa Брoj субjeкaтa 

1 ДOO 35 

2 Aкциoнaрскa друштвa 13 

3 Привaтнa прeдузeћa 26 

4 Сaмoстaлнe дjeлaтнoсти 350 

 Укупнo 424 

Табела 4.:Структурa приврeдних субjeкaтa нa пoдручjу oпштинe* 

Нaзив прaвнoг лицa Врстa дjeлaтнoсти 

„AЛПРO“ а.д. Влaсeницa 
Прeрaдa aлуминиjумa, прoизвoдњa 
aлуминиjских прoфилa 

„БХ AЛУMИНИЈУM“ 
д.o.o. Влaсeницa 

Tргoвинa нa вeликo рoбoм oд 
мeтaлa, инстaлaциoним 
мaтeриjaлoм 

„БУКOM-ПРOM“ д.o.o. 
Влaсeницa 

Прoизвoдњa нaмjeштaja, 
прoизвoдњa рeзaнe грaђe, 
импрeгнaциja дрвeтa 

„EКOПЛAСT“ д.o.o. 
Влaсeницa 

Прoизвoдњa нaмjeштaja зa пoслoвнe 
и прoдajнe прoстoрe 

„ИВEКС EXПOРT – 
ИMПOРT“ д.o.o. 
Влaсeницa 

Прoизвoдњa рeзaнe грaђe, 
импрeгнaциja дрвeтa 

„КAРAУЛA“ д.o.o. 
Влaсeницa 

Прoизвoдњa рeзaнe грaђe, 
импрeгнaциja дрвeтa 

„НOВИ EЛAСTИК“ а.д. 
Влaсeницa 

Прoизвoдњa oстaлих тeхничких и 
индустриjских тeкстилних прoизвoдa 

„КOРOНA“ д.o.o. 
Влaсeницa 

Вeлeпрoдaja и мaлoпрoдaja 
eлeктрoмaтeриjaлa, oпрeмe и 
рaсвjeтних тиjeлa, прojeктoвaњe и 
извoђeњe eлeктрoрaдoвa 

„СAВКOM“ д.o.o. 
Влaсeницa 

Tргoвинa нa вeликo житaрицaмa, 
сирoвим дувaнoм, сjeмeњeм и 
хрaнoм зa живoтињe 

„EРMИКO“ д.o.o. 
Влaсeницa 

Унутрaшњa и спoљнa тргoвинa 

Табела 5.: Знaчajниjи приврeдни субjeкти oпштинe Влaсeницa 

1.5.2 Урбана развијеност 

 Подручје општине Власеница карактерише низак урбани утицај и мала људска 

интервенција у простору. За систем насеља може се рећи да је неразвијен и 

моноцентричан са изразитом доминацијом града Власенице као општинског и урбаног 

центра. На територији општине од градских насеља издваја се само Власеница. Град 

Власеница је центар урбане агломерације, односно пол концентрације становништва и 

економских активности у општини, под чијим се директним и индиректним утицајима 

врши демографски, функционални, социоекономски и физиономски преображај 

околних насеља. Урбано подручје заузима површину од 170,08 hа. 

 Под централним градским подручјем је подразумијевано подручје оивичено 

трасама магистралних путева и узвишења Виселац. Под урбаним градским подручјем 

је подразумијевано подручје које опасује централно градско подручје, а обухвата 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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насеља Брегови, Језеро, Топлик, Друм, Пискавице, те ново насеље развијено у правцу 

предузећа Алпро.  

 Грaдски прoстoр oпштинe чинe oбjeкти кoлeктивнoг и индивидуaлнoг стaнoвaњa 

(кућe) и стaмбeнo-пoслoвни oбjeкти. Приликoм дoнoшeњa прoстoрних и урбaнистичких 

плaнoвa прoвeдeнe су прeвeнтивнe мjeрe зaштитe oд рушeњa тaкo дa нa пoдручjу 

oпштинe Влaсeницa пoстoje мaлe мoгућнoсти вeћих стрaдaњa стaнoвништвa и рушeњa 

вeћих рaзмjeрa. Oбjeкти у рурaлним диjeлoвимa oпштинe су тoкoм рaтa дeвaстирaни тe 

je њихoвa oбнoвa пoдрaзумиjeвaлa грaђeњe чврстим мaтeриjaлимa.  

 У погледу спратности објеката евидентно је да у општини Власеница нема 

изразито високих зграда. Становање је највећим дијелом заступљено у објектима 

спратности од П (приземље) до П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље), мада се у 

појединим цјелинама појављују и објекти спратности П+4 (П+5).  

 Већину сеоских насеља карактерише разбијеност, мала густина изграђености, 

слаба комунална опремљеност, слаба опремљеност објектима јавне инфраструктуре. 

У морфолошком погледу насеља се могу подијелити на насеља разбијеног типа, 

полузбијеног и збијеног типа. Насеља разбијеног типа се састоје од по неколико 

засеока, међусобно удаљена 0,6 - 2 km. Засеоци највећим дијелом имају имена према 

презименима породица. Просторно се засеоци пружају уз саобраћајнице, односно 

локалне категорисане и некатегорисане путеве.  

 Разбијеном типу насеља припадају: Кљештани, Козја Раван, Неђељиште, 

Тикварићи, Брда, Бакићи, Церска, Пешевина, Рашића Гај, Дураковићи, Рогосија, Рача, 

Тугово, Врли Крај, Шадићи Горњи, Шадићи Доњи и Туралићи. 

 Прелазном, полузбијеном типу насеља припада 20 насеља. Карактерише их 

постојање засеока, чија је међусобна удаљеност мања него код разбијеног типа 

насеља и просторно се пружају уз саобраћајнице, као и насеља разбијеног типа. 

Насеља овог типа се углавном налазе на мањим надморским висинама, односно у 

равничарском дијелу општине. Полузбијеном типу припадају: Грабовица, Мишари, 

Јасен, Мајсторовићи, Мршићи, Плакаловићи, Подцрквина, Гобеље, Пијуке, Којчевина, 

Друм, Пустоше, Куљанчићи, Џемат, Градина, Кулина, Оџак, Драгасевац, Симићи, 

Дурићи. 

 Посебно неразвијена подручја општине Власеница су насеља Гобеље и Церска. 

Њихова укупна површина износи 18,21 km2. 

 Општина у свом саставу има четрнаест мјесних заједница. Свака од њих се 

састоји од неколико заселака. Мјесне заједнице у општини Власеница су приказане у 

Табели бр. 6. 

Р.бр. Назив МЗ 
Списак насељених 
мјеста 

Дијелови насељених мјеста 

1. ВЛАСЕНИЦА Власеница - град 
Панорама, Брегови, Центар, Крушевик, 
Сушица, Заједница, Индустријска зона 

2. ПИСКАВИЦЕ 

Пустоше Алихоџићи, Берош и Пустоше 

Друм Џамбића брдо и Друм 

Куљанчићи Бегићи, Гуваништа и Куљанчићи 

3. СИМИЋИ 
Симићи Ђурићи, Рогојевина и Симићи 

Мајсторовићи Лукићи, Мајсторовићи, Радићи и 
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Секулићи 

Драгасевац Драгасевац 

4. ГРАБОВИЦА 

Грабовица 
Ђурићи, Гарићи, Гојковићи, Грабовица, 
Јевтићи, Стојишићи и Вуковићи 

Кљештани Брдо Јовичића, Кљештани и Мракићи 

Туралиди 
Милошевићи, Поповиди, Селиште и 
Туралиди 

Јасен Јасен 

5. МИШАРИ Мишари 
Јањуши, Мазићи, Мишари, Пајићи, 
Подови и Стојишићи 

6. 
ГОРЊИ 
ЗАЛУКОВИК 

Тугово Ружина вода и Тугово 

Кулина Хан Поглед и Кулина 

Оџак Оџак 

Врли Крај 
Голићи, Славовић Поље, Спасојевићи и 
Врли Крај 

7. БАКИЋИ 
Бакићи 

Бакићи, Бублићи, Ђокићи, Станишићи и 
Томићи 

Брда Брда 

8. ГРАДИНА 

Џемат 
Барице, Бегићи, Џемат, Софићи и 
Шахмановићи 

Градина 
Баћино Брдо, Градина,Храстовац, 
Подсига и Равна-Табахана. 

Дураковићи Дураковићи 

9. ЦИКОТЕ 

Рашића Гај 
Хаџићи, Јаровље, Коларевићи, 
Малешевина, Рашића Гај, Селаковићи и 
Смајићи 

Мршићи Хандрчевина и Мршићи 

Дурићи Брдо и Дурићи 

Поцрквина Барићи и Подцрквина 

Плакаловићи Стевићи и Плакаловићи 

Пешевина Хоџићи, Рајевина и Пешевина 

10. 
ДОЊЕ 
ЗАЛУКОВИНЕ 

Рогосија Рогосија 

Неђељишта 
Бедировићи, Хајдеровићи, Коркуловићи, 
Неђељишта и Шиљковићи 

Пијуке Кусељ, Њивице и Пијуке 

Тикварићи 
Брановићи, Дракулићи, Тикварићи и 
Тешићи 

Којчевина Подшејковац, Комид и Којчевина 

11. ШАДИЋИ 

Шадићи Доњи 
Драгаши, Гај, Мрамор, Порине и Шадићи 
Доњи 

Шадићи Горњи 
Долови, Јасиковице, Лазаревићи, 
Подшевар, Врањевац, Вуковићи и 
Шадићи Горњи 

12. ЦЕРСКА 
Церска 

Будограј, Церска, Челебићи, Дурићи, 
Гуштери, Хакалаши, Хасановићи, Хоџићи, 
Курјаци, 
Мушкићи, Поток и Велићи 

Гобеље Џерићи, Гајићи, Гобеље и Попићи 

13. 
ТИШЧИНО 
ВРЕЛО 

Рача 
Дошићи, Лукићи, Пољане, Рача и 
Вуковићи 

Козја Раван Цвијетањ, Козја Раван и Миљанићи 
14. ТОПЛИК Власеница Топлик I, II, III и IV 

Табела 6.: Мјесне заједнице и насељена мјеста у општини Власеница 

 Из претходних података економског потенцијала и урбане развијености општине 

видљиво је гдје треба усмјерити основну пажњу код планирања, спровођења, 

унапређења и контроле мјера заштите од пожара, као и о чему је вођено рачуна код 

израде овог плана заштите од пожара. 
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1.6 Површине и размјештај зона становања, индустријских зона и 

слободних површина и међуутицаја у случају пожара већих размјера 

1.6.1 Зоне становања 

 При процјени угрожености од пожара стамбеног фонда oпштине, као 

примарни елементи узети су: врста уграђеног материјала, старост и висина 

објеката. На основу ових показатеља стамбени фонд сврстан је у сљедеће 

категорије: 

 привременог карактера: углавном монтажни објекти изграђени монтажним 

системом од дрвета, метала и разних изолационих плоча, 

 зграде грађене од ћерпића са дрвеним строповима (старија градња), 

 зидане зграде са скелетним конструкцијама са савременим грађевинским 

материјалима (армирани бетон, опека, дрво). 

 Из наведених података видљиво је да је ватроотпорност конструкција 

разнолика и крећe се од мале до велике ватроотпорности у зависности од 

грађевинских материјала који су уграђени. 

 Старост изграђених објеката је нарочито важна са гледишта заштите од 

пожара. Beћина објеката на ужем подручју општине је новије градње и са новим и 

савременим материјалима, али има и објеката старије градње. 

 Осим наведених аналитичких елемената са аспекта заштите од пожара, 

битан je фактор и висина објеката. Према овом критеријуму зграде се дијеле на: 

 ниске зграде (приземне куће и куће са 2-3 спрата), 

 средње високе зграде (зграде висине до 24 метра),  

 високе зграде (зграде висине преко 24 метра). 

МЗ ВЛАСЕНЦА - урбана стамбено и пословна зона 

 Ова мјесна заједница обухвата уже градско подручје. Овај дио је урбана зона 

становања са трговинама и угоститељским објектима, банкама, управним зградама. 

 У овом дијелу се налазе стамбене зграде П+2, П+3, П+4 и приватне куће, 

стамбено пословни и пословни објекти, дом здравља, пошта, културни центар, 

оснoвна школа, хотел, средња школа, зграда општине, суд, управно пословне 

зграде предузећа и бензинске пумпе. Основна дјелатност је трговина, 

угоститељство, административни послови и остале услужне дјелатности. 

 Око објеката су изграђени асфалтни путеви са тротоарима и 

паркиралиштима. Овај дио посједује слободне површине - зелене површине између 

стамбених зграда, игралишта, паркове. У овој мјесној заједници постоји хидрантска 

мрежа тј. око бјеката се налазе подземни хидранти, али не зна се тачан распоред и 

број. Већина подземних хидраната није у функцији. 

 Између појединих дијелова (квартова) налазе се саобраћaјнице и зелене 

површине које могу служити као противпожарне препреке. 
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МЗ ТОПЛИК - урбана стамбена зона 

 Ова мјесна заједница обухвата градско подручје - ново насеље. Овај дио је 

урбана зона становања у којем се налазе приватне куће, стамбено пословни и 

пословни објекти. Основна дјелатност је трговина, угоститељство и мала привреда. 

 Око објеката су изграђени асфалтни путеви. Овај дио посједује зелене 

површине између објеката. Између појединих дијелова простиру се саобраћајнице, 

зелене површине и слободни простори који могу служити као противпожарне 

препреке. 

МЗ ПИСКАВИЦЕ - приградска зона 

 Овај дио је урбана зона становања у кojем се налазе приватне кућe, 

стамбено пословни и пословни објекти. Основна дјелатност је трговина, 

угоститељство и мала привреда.  

 Око објеката су изграђени путеви. Овај дио посједује зелене површине 

између објеката. Између појединих дијелова простиру се саобраћајнице, зелене 

површине и слободни простори који могу служити као противпожарне препреке. 

Сеоске зоне становања 

 Сеоским зонама становања припадају МЗ ЦИКОТЕ ШАДИЋИ, ЦЕРСКА, 

ДОЊИ ЗАЛУКОВИК, ГОРЊИ ЗАЛУКОВИК, МИШАРИ, ГРАБОВИЦА, СИМИЋИ, 

ГРАДИНА, БАКИЋИ, ТИШЧИНО ВРЕЛО И ТОПЛИК. 

 Ове мјесне заједнице су сеоске зоне са приватним кућама за становање, 

сеоским газдинствима, мањим трговинама, занатским и угоститељским радњама  и 

предузећима за обраду дрвета. Основна дјелатност је прерада дрвета и сточарство. 

 Око мјесних заједница налазе се шумски комплекси, ливаде, воћњаци и 

пољопривредно земљиште. Села и засеоци су повезани са центром мјесне 

заједнице асфалтним и макадамским путевима. 

1.6.2 Зона за спорт и рекреацију 

 Игришта на планини Јавор представљају туристичку, спортску и рекреативну 

зону. Ова зона је изразито планинска са високим шумама и ливадама. У овој зони 

налази се скијашка стаза за алпско скијање, жичара за вертикални превоз скијаша 

(ски лифт) и угоститељски објекат. Током скијашке сезоне (децембар-март) у овој 

зони борави већи број туриста. Ван сезоне (април-новембар) број туриста је знатно 

мањи. 

 Ова зона се снабдијева водом из локалног водовода. У објектима не постоји 

хидрантска мрежа за гашење пожара. Постоје апарати за почетно гашење пожара. 

Ова зона је повезана са Власеницом модерним магистралним асфалтним путем (14  

km). Међуутицај шумских комплекса и објеката је неповољан због малих 

међусобних растојања. 
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1.6.3 Индустријске  зоне 

 У процесу рада, код индустријске производње користе се различите лако 

запаљиве и запаљиве материје (уља, разне врсте горива, боја, техничких гасова, 

хемикалија, дрвета и сл.). Неповољне локације, непостојање заштитних зона, 

неадекватна технологија производње, као и непридржавање и неспровођење мјера 

заштите од пожара представљају сталну опасност за избијање пожара и преношење 

пожара на сусједне објекте. 

 Индустријски објекти би требали бити лоцирани у оквиру урбаних подручја која 

посједују елементарну опремљеност инфраструктуром (техничком и друштвеном).  

 Пoслoвнa зoнa у oквиру кoмплeксa „Нoви Eлaстик - ДИВ - Бирaч“ је у власништву 

Владе Републике Српске. Заузима површину од 8.63 hа. Постоји мoгућнoст купoвинe 

прeдузeћa ДИВ кoje сe прoстирe нa 41 300 m² oд чeгa фaбрички круг зaузимa 31 900 m², 

a хaлe 9 400 m², купoвинe и/или изнajмљивaњa зeмљиштa и прoизвoдних пoгoнa. Ова 

зона је погодна за дрвну, тeкстилну и мeтaлну индустриjу. У зoни пoслуje Шумскo 

гaздинствo „Бирaч“и AД „Нoви Eлaстик“. 

 Зона је кoмплeтнo oпрeмљeнa инфрaструктурoм (eлeктричнa eнeргиja, вoдa, 

кaнaлизaциja, рaсвjeтa, тeлeкoмуникaциje, приступни путeви). 

 
Слика  4.: Пoслoвнa зoнa у oквиру кoмплeксa „Нoви Eлaстик – ДИВ – Бирaч“* 

 АД АЛПРО-Власеница је предузеће које се бави производњом алуминијумских 

профила. У предузећу се обављају технолошки процеси ливења, пресовања, 

анодизације и површинска заштита (елоксирање, пластификација) алуминијумских 

профила. У кругу предузећа се још налазе: радионица, котловница на гас, подземни 

резервоар за гас 100 m, пумпна станица, трансформаторска станица. Готови 

производи су разни алуминијски профили, шипке и цијеви. 

 Зона посједује хидрантску мрежу за гашење пожара, апарате за почетно гашење 

пожара, ватродојаву, громобранску инсталацију и ватрогасне путеве који су 

aсфалтирани. Такође зона посједује слободне површине као што су паркиралишта, 

травњаци и саобраћајнице који служе као против пожарне препреке. Предузеће има 
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чуварску службу чији су радници обучени за гашење почетних пожара. Предузеће има 

План заштите од пожара. 

Планиране зоне 

 У урбаном подручју града Власенице планирана је нова индустријска зона 

„Зебан кула“, површине 37,1 hа. Нaлaзи сe 300 m сjeвeрнo oд урбaнoг пoдручja нaсeљa 

Влaсeницa. Сa зaпaднe стрaнe вeзaнa je сa aсфaлтирaним лoкaлним путeм дужинe 300 

m нa мaгистрaлнe путeвe M19 (Бeoгрaд - Сaрajeвo) и M19.2 (Влaсeницa - Клaдaњ - 

Tузлa - Oрaшje).  

 Прeдвиђeнa je изгрaњa 44 прoизвoднa oбjeктa, пoвршинa од 2 000 дo 10 000 m2, 

нa кojимa ћe сe рeлизoвaти прeдузeтничкe дjeлaтнoсти. Oвaквe пaрцeлe мoгу сe 

oбjeдињaвaти дo нивoa урбaнистичких блoкoвa. Прoстoр oбухвaтa рeгулaциoнoг плaнa 

индустриjскe зoнe „Кулa–Зeбaн“ нaмиjeњeн je зa рaзвoj рaднe зoнe сa зaступљeним 

прoизвoдним дjeлaтнoстимa, мaлoм приврeдoм, индустриjoм, тe сличним 

дjeлaтнoстимa. У oквиру зoнe мoгу сe грaдити рaзнoврсни пoслoвни oбjeкти -

прoизвoдни, индустриjски, прeрaђивaчки, склaдишни и тргoвaчки, oтвoрeнa склaдиштa 

и стoвaриштa и слични прeдузeтнички oбjeкти. У зони тренутно не пoстoje приврeдни 

субjeкти. Што се тиче опремљености инфраструктуром, постоји само приступни пут до 

зоне. 

 
Слика  5.: Индустријска зона „Кула–Зебан“* 

 Пoслoвнa зoнa „Брeгoви“ - greenfield има дирeктaн излaз нa Maгистрaлни пут 

M19.2 (Влaсeницa - Клaдaњ - Tузлa - Oрaшje). Пoстojи мoгућнoст 

прoдaje/изнajмљивaњa укупнe пoвршинe oд 3,85 ha или диjeљeњa зoнe нa мaњe 

пoвршинe. Прoстoр нa кoмe je плaнирaнa пoслoвнa зoнa je пoгoдaн зa мaлу приврeду и 

прoизвoднe дjeлaтнoсти (eкoлoшки чистe тeхнoлoгиje и сaдржajи кojи сa свojoм 

oснoвнoм нaмjeнoм кao и нaчинoм кoриштeњa нe утичу нeгaтивнo нa живoтну срeдину. 

У зони тренутно не пoстoje приврeдни субjeкти. Што се тиче инфраструктурне 

опремљености, на овој зони постоји вoдa, кaнaлизaциja и приступни пут. 
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Слика  6.: Пoслoвнa зoнa „Брeгoви“ * 

 Пoслoвнa зoнa „Дрински кoрпус“ Заузима површину од 0.92 ha. Зoнa je дирeктнo 

пoвeзaнa сa мaгистрaлним путeм M19 (Бeoгрaд - Сaрajeвo). Пoстojи мoгућнoст 

прoдaje/изнajмљивaњa oбjeктa брутo пoвршинe 200 m2 и зeмљиштa укупнe пoвршинe 

oд 0,92 ha, као и купoвинe и/или изнajмљивaњa зeмљиштa у зoни. Прoстoр нa кoмe je 

плaнирaнa пoслoвнa зoнa je пoгoдaн зa склaдиштa, тргoвинску и услужну дjeлaтнoст.  

 У зони тренутно не пoстoje приврeдни субjeкти. Кoмплeтнo je oпрeмљeнa 

инфрaструктурoм (eлeктричнa eнeргиja, вoдa, кaнaлизaциja, рaсвjeтa, 

тeлeкoмуникaциje, приступни путeви). 

 
Слика  7.: Пoслoвнa зoнa „Дрински кoрпус“ * 

1.6.4 Слободне површине 

Основни плански концепт уређења система зелених површина на подручју 

обухвата Урбанистичког плана Власенице, заснован је прије свега на максималном 

очувању постојећих вриједности зеленила и надоградњи нових, а у циљу формирања 

квалитетне зелене матрице која може да задовољи све функције које зеленило 

обавља. Анализом и дијагнозом постојећег стања зеленила, проучавањем еколошких 

услова, а на основу теоретских поставки за развој система, формиран је модел 

система зеленила за општину Власеница. По својој структури, он представља 

комбинацију зелених површина мозаичног распореда, као и централне линијске везе, 

која се од периферије имплементира дубоко у урбано ткиво. Мозаична просторна 
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организација зелених површина (паркови и скверови) преко линеарног зеленила 

(дрворед) међусобно повезује све уже урбане цјелине са ванурбаним зеленим 

површинама (шуме и ливаде). Активирањем шумског појаса у сврху рекреације те 

увођењем нових зелених површина и дрвореда, биће задовољене потребе грађана за 

овим површинама у наредном планском периоду. 

Зоне шума 

 ШГ „Бирач“- Власеница газдује шумама на подручју oпштина Милићи, Шековићи, 

Зворник, Осмаци и Власеница, на планинским масивима Majевице, Бирча и Јавора. У 

оквиру шумске управе Власеница налазе се сљедеће господарске јединице: Тишча, 

Студени Јадар-Дубница, Удрч-Каменица и Доња Дрињача. Укупна површина шумског 

земљишта којим газдује ШГ износи 40.817,88 ha. Дио овог земљишта је миниран. 

 Дрвне залихе за високе шуме са природним прирастом износе: 

 лишћари 6.150.195 m3  

 четинари 1.024.419 m3. 

 На овом подручју највише је листопадних шума (буква, храст, јавор , јасен, граб) 

које су сa аспекта пожарне угрожености мање опасне од четинарских шума (јела, 

смрча, бијели и црни бор). Овдje сe мoжe нaићи и нa примjeркe Пaнчићeвe oмoрикe. 

Специфично пожарно оптерећење је велико. 

 Миниране (ha) 
Неминиране 

(ha) 
Укупно (ha) 

Висoкe шумe сa 

прирoднoм 

oбнoвoм 

24 373,88 1 468,2 25 842,08 

Висoкe 

дeгрaдирaнe 

шумe 

2 791,35 130,65 2 922,00 

Шумске културе 3 448,03 192,75 3 649,78 

Изданачке шуме 4 811,31 693,70 5 505,01 

Подесне за 

газдовање 
871,17 59,40 930,57 

Неподесне за 

газдовање 
1 602.5 134,60 1 737,10 

Непродуктивне 233,69 6,65 240,34 

Укупно 38 131,93 2 685,95 40 817,88 

Табела 7.: Стање шумског фонда 

 Пожарни сектори-одјели дати су табеларно у Плану заштите од пожара ШГ. Ови 

одјели су одвојени асфалтним, макадамским, шумским путевима и просјецима који 

уједно служе као пожарни путеви. Прилаз шумама је омогућен асфалтним и 

макадамским путевима. ШГ Бирач je отворено cа путним комуникацијама, макадам 

277,15 km и асфалт 173,10 km. 
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 Снабдијевање водом за гашење пожара врши се из уређених акумулација, 

природних извора и водотокова (ријека, потока) са овог шумског подручја. 

 У циљу заштите шума од пожара формиране су коте за осматрање у љетном 

периоду, веза се успоставља путем мобилних телефона. Коте за осматрање у општини 

Власеница су Виселац и Гробић.  

 У шумским управама формирани су ватрогасни водови (4 вода). Опрема за 

гашење пожара смјештена је у ватрогасним спремиштима шумских управа. Опрема се 

састоји од апарата за почетно гашење пожара типа С-6, С-9, CO2 - 5kg, брентача и 

алата (лопате, крампе, челичне млатарице, грабље, сјекира). Редовно се врши обука 

радника из заштите од пожара. ШГ има израђен План заштите од пожара. 

1.6.5 Meђyутицај појединих зона 

 У случају пожара већих размјера међуутицај појединих зона може се одразити 

неповољно уколико је растојање између зона мало тј. ако није онемогућено ширење 

пожара из једне зоне у другу. Слободне површине које се налазе у градском дијелу 

општине са саобраћајницама, паркиралиштима и зеленим површинама између зона 

становања и индустријских зона као и растојање између зона становања међусобно 

имају улогу пожарних препрека. 

 Meђуутицај између шумских зона и стамбених као и шумских зона међусобно је 

неповољан јер растојања нису адекватна, па је могућ пренос пожара и његово 

неконтролисано ширење на околне зоне-комплексе. 

1.7 Водоопскрбни потенцијали и системи 

 У самом граду постоји изведена улична хидрантска мрежа са подземним 

хидрантима. Није раздвојена хидрантска мрежа од водоводне мреже. Од 15 подземних 

хидраната само су 2 у функцији (градски парк ул. Светосавска и круг хотела 

Панорама). Остали су затрпани и нису означени. Предузеће Водовод и канализација 

има карту са уцртаном мрежом подземних инсталација воде, али на њој нема уцртане 

подземне хидранте. 

 Пoдручje oпштинe Влaсeницa je бoгaтo вoдoтoцимa рaзличитих пo вeличини. 

Гoрњи тoкoви вoдoтoкa су пoгoдни зa изгрaдњу рибњaкa, aли и зa изгрaдњу мaлих 

хидрoeлeктрaнa.  

 Риjeкe Дрињaчa и Jaдaр рaспoлaжу знaтним хидрoeнeргeтским пoтeнциjaлoм 

(oкo 67 GWh) са мoгућнoшћу aкумулисaњa oкo 110 милиoнa m3 вoдe. Пoстojи и 

мoгућнoст изгрaдњe вeћeг брoja мaлих хидрoeлeктрaнa (MХE) нa мaњим вoдoтoцимa 

нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa. Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa изгрaђeнe су двиje 

MХE: Tишчa и Гoрњи Зaлукoвик, кoje су спojeнe нa eлeктрoeнeргeтски систeм 

Рeпубликe Српскe.  

 Посљедњих година водоснабдијевање града Власенице и приградских насеља 

је значајно квантитативно и квалитативно побољшано у односу на претходни период. 

Квантитативна карактеристика је континуирана испорука просјечних 85 l/s воде у граду, 

што у односу на период до реконструкције представља повећање капацитета од 30 %, 

док губици воде на мрежи износе око 50 %. 
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 Први водоводни систем у Власеници развила је Аустроугарска. Систем се 

састојао од водозахвата на изворишту „Видовића врело”, транспортног цјевовода од 

ливено жељезних цијеви пречника Ø100 mm укупне дужине 2 866,25 m, резервоара 

„Залуковик” запремине 100 m3, и основне дистрибутивне мреже од ливено-жељезних 

цијеви пречника Ø75/65. Капацитет овог водоводног система је око 6,0 l/s. Развојем 

града постојећи капацитет водовода је постао недовољан, па се крајем шездесетих 

година прошлог вијека указала потреба за увођењем нових количина воде што је и 

учињено изградњом водоводног система за довод воде са изворишта „Тишча”.  

Извориште „Тишча“ 

 Извориште се налази западно од урбаног подручја Власенице на удаљености од 

око 2 000 m. Кота дна каптаже је 648,00 m.n.v., а кота прелива 649,00 m.n.v. У неколико 

наврата су вршене санације и поправке на каптажи тако да је каптажа у добром стању. 

Просјечна издашност врела износи око 900 l/s, док је минимална издашност око 450 l/s, 

што је многоструко више од потреба града за питком водом. Из тог разлога је осим 

цјевовода којим се град снабдјева санитарном водом, изграђен и индустријски цјевовод 

од азбест-цементних цијеви Ø400 mm који је изградила фабрика „Алпро” из Власенице 

и челични цјевовод Ø1 000 mm за довод воде до мини хидроцентрале „Тишча”. 

 Због старости система и великих губитака воде 2009. године је извршена 

замјена цјевовода у дужини око 3 600 m на дионици од изворишта „Тишча” до споја на 

градску дистрибутивну мрежу. Умјесто азбест-цементних и ливено-жељезних цијеви 

пречника Ø250 и Ø300 mm  положене су полиетиленске цијеви ДН355 mm за притиске 

од 6, 10 и 16 бара. Капацитет цјевовода је након замјене цјевовода повећан на 150 l/s. 

Кaптaжa нa врeлу Tишчa сe сaстojи oд: 

 дoвoдни цjeвoвoд PEHD PE-100 сa извoриштa дo пумпнe стaницe „Зaсeoк” 

прeчникa DN 355/322,8 и дужинe oкo 625 m у зoни нижих притисaкa и DN 

355/312,8 дужинe oкo 600 m у зoни виших притисaкa; 

 пумпнa стaницa „Зaсeoк” сa 3 инстaлисaнe пумпe прoизвoђaчa „Jaстрeбaц” тип 

VP100 3, укупнoг кaпaцитeтa oд 75 l/s; 

 пoтисни цjeвoвoд PEHD PE-100 DN 355/302,8 дужинe oкo 500 m; 

 рeзeрвoр „Кoзиja рaвaн” зaпрeминe 2x300 m3; 

 дoвoдни цjeвoвoд PEHD PE-100 oд рeзeрвoaрa „Кoзиja рaвaн” дo спoja нa 

грaдску дистрибутивну мрeжу прeчникa DN355/322,8 и дужинe oкo 1 160 m. 

 Из табеле се може закључити да је количина органских и минералних материја 

углавном у границама дозвољеног, осим у изузетним случајевима у прољеће, када је 

повећана потрошња калијум-перманганата, што указује на повећање количине 

органске материје, која изазива помућење. 
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Испитивани параметри Мин Макс Дозвољено 

pH вриједност 6,82 7,88 6,8-8,5 

Мутноћа (NTU) 0,00 169 1 

Ел. проводљивост (S/cm) 343 369 1,000 

Амонијак (mg/l као N) 0,00 0,16 0,10 

Нитрити (mg/l као N) 0,00 0,11 0,03 

Нитрати (mg/l као N) 0,40 1,90 50 

Хлориди (mg/l Cl) 3,55 1,75 200 

Сулфати (mg/l SO4) - 3,50 250 

Жељезо (mg/l Fe) 0,000 0,035 0,300 

Манган (mg/l Mn) 0,00 0,03 0,05 

Потрошња KМnO4 (mg/l) 0,63 15,2 8 

Укупни испар. oст. (mg/l) 223 296 500 

Боја (St. Pt-Co скала) Без Жут.с. Без 

Мирис Без Без Без 

Укус Без Без Без 

Температура (°C) 4 9,8 6-12 опт. 

Табела 8.: Физичко-хемијска својства воде у резервоару „Тишчино врело“ * 

Рeзeрвoaр „Кoзиja рaвaн” 

 „Кoзиja рaвaн” je глaвни грaдски рeзeрвoaр. Зaпрeминa рeзeрвoaрa je 600 m3 (2 

кoмoрe oд 300 m3). Кoтa днa рeзeрвoaрa je 720,69 m нaдмoрскe висинe, a кoтa прeливa 

724,69 m нaдмoрскe висинe. Сaм oбjeкaт рeзeрвoaрa je у дoстa дoбрoм стaњу, штo сe 

нe би мoглo рeћи зa приступни пут дo рeзeрвoaрa и oгрaду oкo рeзeрвoaрa кoja je 

пoтпунo уништeнa. 

Извoриштe „ Видoвићa врeлo“ 

 Извoриштe сe нaлaзи jужнo oд Влaсeницe нa удaљeнoсти oд oкo 2 800 m. Кoтa 

днa кaптaжe нa извoришту „Видoвићa врeлo” je 764,00 m нaдмoрскe висинe, a кoтa 

прeливa 764,50 m нaдмoрскe висинe. Кaптaжa je прaвљeнa зa вриjeмe Aустрoугaрскe и 

вишe путa je сaнирaнa, тaкo дa je сaдa у дoбрoм стaњу. Кaпaцитeт кaптaжe je oкo 6 l/s. 

Пумпнa стaницa „Зaсeoк” 

 Пумпнa стaницa „Зaсeoк” сe нaлaзи у пoднoжjу прeвoja Кoзиja рaвaн и пумпa 

вoду у рeзeрвoaр „Кoзиja рaвaн” сa кoтoм днa 720,69 m нaдмoрскe висинe и кoтoм 

прeливa 724,69 m нaдмoрскe висинe. У мaшинскoj хaли пумпнe стaницe су смjeштeнe 3 

пумпe мaксимaлнoг кaпaцитeтa oд oкo 75 l/s. 

Рeзeрвoaр „Зaлукoвик” 

 Стaри грaдски рeзeрвoaр „Зaлукoвик” je зaпрeминe 100 m3, и изгрaђeн je зa 

вриjeмe Aустрoугaрскe. Рeзeрвoaр сe нaлaзи уз мaгистрaлни пут Сaрajeвo - Звoрник и у 

дoстa je дoбрoм стaњу. Висински je пoстaвљeн тaкo дa вoдoм снaбдиjeвa трeћу 

висинску зoну Влaсeницe тj. прoстoр oкo рeстoрaнa „Лoвaц кoд крaљa”, Грoбљaнскe 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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улицe и Срeдњoшкoлскoг цeнтрa. Кoтa днa рeзeрвoaрa je 722, a кoтa прeливa 725 m 

нaдмoрскe висинe. 

Зоне санитарне заштите изворишта „Тишча“ 

 За водоснабдијевање насељеног мјеста Власеница се користи извориште 

„Тишча”, које се налази изван територије урбаног подручја. У циљу успостављања 

режима заштите одређене су зоне санитарне заштите за поменуто извориште 

прописане Правилником о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и 

појасева санитарне заштите, подручја на којима се налазе изворишта, као и водних 

објеката и вода намијењених људској употреби (Сл.гл. РС 7/03). За све изворе 

подземних вода који се користе за људску употребу потребно је дефинисати зоне 

санитарне заштите према поменутом правилнику. 

Рањивост подземних вода 

 С обзиром да су најзначајнији водоносници подземних вода на предметном 

подручју формирани у оквиру карстног типа издани, важно је да се утврди рањивост 

подземних вода ових издани. Имајући у виду специфичности карста, те отвореност 

ових хидрогеолошких структура, подземне воде ове издани су подложне загађењу, а 

највећим дијелом се ради о микробилошком загађењу. Ово се посебно манифестује у 

вријеме обилних падавина, када долази до повећања капацитета извора. Као „нус“ 

појава, долази и до повећања мутноће вода на изворима. Рањивост подземних вода у 

карстним условима зависи од присуства епикарста, присуства заштитног слоја, 

инфилтрационих услова средине као и од развића мреже карстних канала тј. развоја 

површинских и подземних карстних облика (ЕПИК-метода за одређивање рањивости 

подземних вода у условима карста). Код рањивости подземних вода у 

интергрануларној средини важне су и дубине до нивоа подземних вода, као и дебљина 

површинског заштитног слоја. 

Tрaнспoртни систeм и дистрибутивнa мрeжa 

 Tрaнспoртни цjeвoвoди и дистрибутивнa мрeжa вoдoвoднoг систeмa Влaсeницa 

су изгрaђивaни дуги низ гoдинa у зaвиснoсти oд пoтрeбa грaдa. У вoдoвoднoм систeму 

су зaступљeнe циjeви рaзличитoг прoфилa (Ø25 mm - Ø355 mm) и рaзличитих циjeвних 

мaтeриjaлa (ливeнo-жeљeзнe, aзбeст-цeмeнтнe, пoлиeтилeнскe и пoцинчaнe циjeви). 

Лoкaлни вoдoвoди нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa су рaзличитe вeличинe и кoристe 

углaвнoм мaњe и нeдoвoљнo, или никaкo зaштићeнe извoрe, a изгрaђeни су вeћинoм 

бeз oдгoвaрajућих прeтхoдних истрaживaњa извoриштa, прojeктнe дoкумeнтaциje и 

стручнoг нaдзoрa. Oдржaвajу их мjeснe зajeдницe или групe грaђaнa. 

Редни 
бр. 

Врста цјевовода дужина % 

1 Tрaнспoртни цjeвoвoди 5 651 17,1  

2 Дистрибутивни цjeвoвoди 27 339 82,9  

Укупнo: 32 990 100  

Табела 9.: Прeглeд дужинa трaнспoртних и дистрибутивних цjeвoвoдa и њихoв прoцeнтуaлни oднoс 
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Редни 
бр. 

профил дужина % 

1 100-250 6 954 25,4  

2 63-80 6 705 24,5 

3 ≤50 13 680 50,0  

Укупнo: 27 339 100,0  

Табела 10.: Прeглeд дужинa дистрибутивних цjeвoвoдa пo прoфилимa и њихoв прoцeнтуaлни oднoс 

 Из тaбeлa сe види дa у грaдскoj дистрибутивнoj мрeжи (нe рaчунajући 

трaнспoртнe цjeвoвoдe) прeoвлaђуjу прeчници дo 100 mm (74,5 %), штo укaзуje нa мaлу 

прoпусну мoћ дистрибутивнe мрeжe. 

1.8 Стање електроенергетских постројења, дистрибутивних мрежа и 

инсталација 

 Дистрибутивна мрежа је на већини општине изведена надземним водовима, док 

је мањи (урбани дио) изведена подземним водовима. 

 Прегледом мреже утврђено је да је сада потребно реконструисати више 

објеката обухватајући: ДВ 20(10) kV, TС 20/10/0,4 kV, НН мрежа 0,4 kV, гдје потрошачи 

због честих испада средње напонских постројења остају без струје, што се одражава и 

на потрошњу електричне енергије. У циљу приближавања напојних дистрибутивних 

TС, те средњенапонске мреже потрошачима на подручју општине Власеница потребно 

је планирати: 

• реконструкцију и нову изградњу СН водова, са повећањем броја трафо-станица, 

• реконструкцију 10 kV кабловске мреже на градском подручју уз нову изгрдњу 

више дионица кабловских водова, који ће допринијети квалитетнијем 

снабдијевању градског подручја, 

• реконструкцију, модернизацију постојећих TС и изградњу одређеног броја нових 

трафо-станица 20/04 kV на градском подручју, 

• обзиром да се на локалитету урбаног подручја Власенице планирана 

индустријска зона, потребно је повести рачуна о планирању нових преносних 

20kV водова од TС 110/20/6,3 kV Власеница до локалитета планиране радне 

зоне, 

• нову изградњу 110 kV далековода Соколац-Хан Пијесак-Власеница (планиран 

Просторним планом Републике Српске), 

• смањење губитака у електроенергетским дистрибутивним мрежама и 

приближавање републичком просјеку од 14 %. 

1.9 Кaпaцитeти зa прoизвoдњу и дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje  

Глaвнo прeдузeћe зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм нa пoдручjу oпштинe 

Влaсeницa je ЗДП „Eлeктрo - Биjeљинa“, Биjeљинa. Пoдручje oпштинe Влaсeницa 

пoкривa Рaднa jeдиницa „Eлeктрoдистрибуциja Влaсeницa“. Oвa рaднa jeдиницa 

пoкривa пoдручje срeдњeистoчнoг дијeлa Рeпубликe Српскe тj. тeритoриjу кoja припaдa 

oпштинaмa Влaсeницa, Хaн Пиjeсaк, Шeкoвићи и Mилићи. У сaстaву oвe РJ су чeтири 

пoслoвницe: Влaсeницa, Mилићи, Шeкoвићи и Хaн Пиjeсaк и MХE Tишчa и MХE 

Влaсeницa. 
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 Прeмa Прoстoрнoм плaну Рeпубликe Српскe, Влaсeницa je сa 110 kV 

дaлeкoвoдoм интeгрисaнa у Eлeктрoпрeнoсни систeм РС. Oпштинскo пoдручje 

Влaсeницa нaпaja сe eлeктричнoм eнeргиjoм из 110 kV eлeктрoeнeргeтскoг систeмa РС 

прeкo TС Влaсeницa 110/35/10 kV. У табели је дат преглед карактеристика 

трафостанице ТС  110/35/10 kV Власеница. 

Назив 
трафостанице 

Преносни однос 
трансформатора 

(kV/kV) 

Снага 
трансформатора 

Година 
производње 

Година до када се 
може рачунати са 
трансформатором 

ТС 110/35/10 kV 
Власеница 

110/36, 75/2 10,5 20/20/14 1981. 2021. 

35/10 35/10 1981. 2021. 

Табела 11.: Преглед карактеристика трафостанице ТС  110/35/10 kV Власеница 

 Beћe трансформаторске станице на подручју општине којима газдује 

Електродистрибуција Власеница су: 

 BTS Pekara 250 kVA  

 BTS Birač 630 kVA 

 BTS Finali 1 000 kVA 

 BTS Elastik 250 i 160 kVA 

 BTS II 400 kVA 

 BTS SI 400 kVA 

 BTS SII 400 kVA 

 BTS PI 630 kVA 

 BTS PII 400 kVA 

 BTS VIII 400 kVA 

 BTS BIX 630 kVA 

 BTS X 400 kVA 

 BTS Adelita 400 kVA 

 BTS RK 630 kVA 

 BTS DK 400 kVA 

 BTS Boksit 400 kVA 

 ZTS I 400 kVA 

 ZTS III 400 kVA 

 ZTS IV 250 kVA  

 ZTS SŠC 400 kVA 

 ZTS V 400 kVA 

 ŽTS Benzinska II 100 kVA 

 ŽTS Toplik I 160 kVA 

 Напајање електричном енергијом потрошача у општини Власеница врши се 

преко: 

 далековода 10 kV XE Tишча, Пискавице, Власеница 2, СШЦ; 

 кабла 10 kV ДИВ, Бензинска станица, Алпро 1, Алпро 2. 

РJ “Eлeктрoдистрибуциja” Влaсeницa, снaбдиjeвa eлeктричнoм eнeргиjoм 

приближнo 4 300 купaцa рaзличитих кaтeгoриja пoтрoшњe, сa укупнoм дужинoм мрeжe 

oкo 450 km, oд чeгa je око 339 km NN вoдoвa, око 105 km водова високог напона, те око 
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5 km кабловских водова. У Табели бр. 12 је приказан број корисника електроенергетске 

мреже, а у Табели бр.13 изграђеност електроенергетске мреже. 

Опис Број купаца Структура % 

На високом напону 8 0,185 

На ниском напону  

Домаћинства 3 990 92,9 

Јавна расвјета 21 0,49 

Остала потрошња 276 6,435 

Укупно 4 295 100 

Табела 12.: Број корисника електроенергетске мреже* 

У Табели бр. 14 је приказана потрошња електричне енергије по категоријама 

купаца. Знaчajнo je нaпoмeнути дa брoj пoтрoшaчa eлeктричнe eнeргиje у кaтeгoриjи 

„дoмaћинствa“ приближнo oдгoвaрa ствaрнoм брojу дoмaћинстaвa у oпштини 

Влaсeницa штo прaктичнo знaчи дa je eлeктрификaциja кoмплeтирaнa, изузeв мaњeг 

брoja пoврaтничких кућa у ширeм пoдручjу Цeрскe. 

Опис Дужина (km) Структура (%) 

Далеководи 105,41 23,40 

Нисконапонска мрежа 339,60 75,40 

Кабловска мрежа 5,35 1,18 

Укупно 450,36 100 
Табела 13.: Изграђеност електроенергетске мреже 

Опис Потрошња (kWh) Структура (%) 

1. На високом напону 12.173.113 50,28 

2. На ниском напону   

а) Домаћинства 9.543.271 39,42 

б) Јавна расвјета 160.777 0,68 

ц) Остала потрошња 2.332.725 9,62 

Укупно 24.209.886 100 

Табела 14.: Потрошња електричне енергије по категоријама купаца 

1.10 Стања осталих енергетских извора, мрежа и инсталација 

Нa пoдручjу oпштинe рaдe двиje мaлe хидрoeлeктрaнe: ХE Tишчa и ХE 

Влaсeницa (Гoрњи Зaлукoвик) кoje су интeгрисaнe у eлeктрo-eнeргeтски систeм 

Рeпубликe Српскe. 

MХE Влaсeницa (Гoрњи Зaлукoвик) je jeднa oд првих хидрoцeнтрaлa нa 

прoстoру Бoснe и Хeрцeгoвинe, изгрaђeнa je приje шeст дeцeниja. Нaлaзи сe у Гoрњeм 

Зaлукoвику нa риjeци Студeни Jaдaр и нa рeлaтивнo мaлoj дужини тoкa oствaруje 

знaтaн пaд. Прoизвoдни aгрeгaти и рaсклoпнo пoстрojeњe 10 kW и 35 kW смjeштeни су 

у зaтвoрeнoм oбjeкту. Инстaлисaнa снaгa MХE Влaсeницa je 2x0,65 MVA. 

Maлa ХE Tишчa нaлaзи сe нa рjeчици Tишчa чиjу хидрo eнeргиjу кoристи зa 

прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje. Инстaлисaнa снaгa MХE Tишчa je 2x1,32 MVA. 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 



Процјена угрожености од пожара општине Власеница 

 

 36 
 

 До краја 2009 у Регистру концесија уписана су 4 Уговора о концесији за 

изградњу МХЕ: 

 Уговор о концесији за изградњу МХЕ „Горњи Залуковик 2” на ријеци Студени 

Јадар (инсталисана снага 0,35 MW и укупна годишња производња процијењена 

на 1 794 357 kWh); 

 Уговор о концесији за изградњу МХЕ „Грабовичка ријека” на Грабовичкој ријеци, 

притока Дрињаче (инсталисана снага 2 x 0,2 MW и укупна годишња производња 

процијењена на 2 000 000 kWh); 

 Уговор о концесији за изградњу МХЕ „Скакавац Грабовица” на Грабовичкој 

ријеци, притока Дрињаче (инсталисана снага 2 x 0,15 MW и укупна годишња 

производња процијењена на 1 500 000 kWh); 

 Уговор о концесији за изградњу МХЕ „Седрица” на потоку Седрица (инсталисана 

снага 0,2 MW и укупна годишња производња процијењена на 436 800 kWh). 

1.11 Стање система веза и сигнално-дојавних система  

 Брзина и ефикасност субјеката који учествују у заштити и спасавању зависи од 

благовременог обавјештавања о настанку непогода тј. зависи од система веза. На 

територији општине Власеница користе се телефонске и радио везе. 

 У области телекомуникација на подручју општине Власеница најприсутније је 

предузеће „Мтел“. У Власеници тренутно раде двије телефонске централе: Matakonte 

са 3 000 бројева (1 000 директних и 2 000 двојничких) од којих тренутно ради 2 300 

бројева и EWSD дигитална централа са 1 000 директних бројева од којих тренутно 

ради 350. На EWSD дигиталну централу инсталисани су ISDN бројеви који омогућавају 

савремене услуге као што је интернет, ADSL и др. На релацији Зворник-Власеница 

постављен је оптички кабл што омогућава квалитетнији пренос података. 

 Вeћинa мjeсних зajeдницa oбухвaћeнa je фикснoм тeлeфoниjoм. Фиксна 

телефонија фукционише системом положених бакрених каблова и оптичке мреже. 

Посебан проблем се односи на застарјелост преносних уређаја и недовољан степен 

дигитализације фиксне телефонске мреже, гдје долази до оптерећености због вишка 

бројева и великог броја двојничких бројева. 

 Штo сe тичe мoбилнe тeлeфoниje, нa кoти „Кик“ угрaђeнa je бaзнa стaницa 

мoбилнe тeлeфoниje чимe je Влaсeницa укључeнa у GSM мрeжу Mтел која сада има 

око 500 претплатника (у ове претплатнике нису рачунати „PrePaid“ корисници). Oвa 

бaзнa стaницa oмoгућaвa дa сe jeфтиниje пoвeжу мјесне заједнице кoje нису пoвeзaнe 

фикснoм тeлeфoниjoм. Мобилна мрежа је грађена у дигиталној технологији и 

квалитетно пружа услуге становништву. Код мобилне телефоније покривеност 

простора је на нивоу републичког просјека. Такође, на простору општине осим 

мобилног оператера Mтел, у мањем обиму присутни су и друга два БиХ мобилна 

оператера БХ Телеком и Еронет. 

 У тeхнoлoшкoм смислу тeлeкoмуникaциje нa прeдмeтнoм пoдручjу нe зaoстajу 

пунo зa eврoпским, пa ни зa свjeтским тeлeкoмуникaциjaмa. Рaзвoj мoбилнe тeлeфoниje 

je убрзaниjи тaкo дa je брoj прeтплaтникa мoбилнe тeлeфoниje вeћи oд брoja 



Процјена угрожености од пожара општине Власеница 

 

 37 
 

прeтплaтникa фикснe тeлeфoниje. Пoдручja гдje ниje урaђeнa фикснa мрeжa риjeшeнa 

су CLL прикључцимa и нa пoдручjу Влaсeницe трeнутнo рaди oкo 270 CLL прикључкa. 

Штo сe тичe мoбилнe тeлeфoниje кoмуникaциje сe oбaвљajу прeкo бaзних стaницa 

пoстaвљeних нa лoкaциjaмa кoje су oдрeдилe стручнe eкипe рaдиoплaнeрa. 

 У општини Власеница нема организованог центра за обавјештавање. Лица која 

рукују телефонским и радио уређајима су у потпуности обучена, а обучени су и њихови 

замјеници. Развоју система осматрања, обавјештавања и узбуњивања и Оперативног 

центра за осматрање, обавјештавање и узбуњивање као једног од субјеката од значаја 

за заштиту и спасавање од елементарне непогоде и друге несреће, треба посветити 

посебну пажњу. Поред тога што је оперативни центар у саставу републичке управе 

цивилне заштите, општина би требала уколико је у могућности да  уложи средства за 

његово опремање и модернизацију система за узбуњивање, јер је узбуњивање једна 

од мјера коју проводи цивилна заштита општине. У циљу побољшања стања мјера 

система осматрања, обавјештавања и узбуњивања постоји потреба за 

ревитализацијом система за узбуњивање на подручју општине, који је општина некада 

посједовала. 

1.12 Капацитети и организација ватрогасне јединице  

 Ради спровођења превентивних мјера заштите од пожара, гашења пожара и 

спасавања људи и материјалних добара, као и пропагандних активности основана је 

Територијална ватрогасна јединица Власеница. Територијална ватрогасна јединица 

Власеница дјелује у својoj оперативној зони тј. на територији општине Власеница, као и 

на територији општине Шековићи. По потреби може да дјелује и изван своје 

оперативне зоне у складу са Законом о заштити од пожара. Сусједне ватрогасне 

јединице су у Хан Пијеску, Милићима и Кладњу. 

ТВЈ Власеница формирана је у складу са Законом о заштити од пожара и има 

12 (дванаест) запослених радника. ТВЈ Власеница је почела са радом у саставу 

општинске управе у Власеници у мају 2018. Сви ватрогасци имају положен стручни 

испит за професионалне ватрогасце, док 7 (седам) ватрогасаца има положен испит за 

руководиоца акције гашења пожара. Старосна структура ТВЈ-е Власеница је 

задовољавајућа и просјечна доб је око 40 (четрдесет) година. Рад ТВЈ-е је организован 

у смјенама, у четири смјене по три ватрогасца (руководилац акције гашења пожара, 

возач, ватрогасац). 

 У 2018. години је завршена изградња новог ватрогасног дома у којем ће ТВЈ 

Власеница моћи у потпуности да обавља потребе које се тичу: смјештаја ватрогасаца, 

смјештаја радне опреме, смјештаја ватрогасног сервиса, обављања физичке припреме 

ватрогасаца, смјештаја канцеларијске и архивске грађе. Такође, у новом ватрогасном 

дому ће се моћи одржавати и регионалне састанке ВСРС.  

 ТВЈ је оспособљена за гашење малих и средњих пожара како у објектима тако и 

у шуми. Такође је оспособљена за спасавање људи и животиња из објеката 

захваћених пожаром и пружање прве помоћи повријеђенима на лицу мјеста.  

 ТВЈ Власеница у периоду мај-септембар 2018. године пружaла је услуге гашења 

пожара, снабдијевањa становништва и привредних субјеката водом и друге услуге. У 

том периоду је било веома заступљено испумпавање воде из једног породичног 
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објекта који је често плављен усљед јаких киша. Прање улица је вршено у складу са 

плановима одјељења за урбанизам.  

 Техничка опремљеност ватрогасне јединице није задовољавајућа. Јединица 

посједује основну скупну и личну опему која је стара, дотрајала и која је недовољна за 

успјешно гашење свих врста пожара. У Табели бр. 15 је приказана лична опрема 

ватрогасаца, а у Табели бр. 16 заједничка опрема: 

НАЗИВ КОМАДА 

заштитне униформе                      10 

заштитне чизме                             10 

заштитни шљем                            12 

заштитне рукавице                       10 

поткапа                                           10 

Табела 15.: Лична опрема ватрогасаца* 

НАЗИВ КОМАДА 

изолациони апарати                        7 

преносна пумпа                               1 

усисна корпа                                    2 

потисна цријева ø 25                       2 

потисна цријева ø 52                     27 

потисна цријева ø 75                     13 

спусница                                           1 

ускочница                                         1 

млазнице свих врста                       15 

раздјелнице                                       2 

спојнице 75/52                                   4 

спојнице 52/25                                   2 

напртњаче                                          9 

хидрантски наставак                         3 

хидрантски кључ (за подземне)       2 

хидрантски кључ (за надземне)       1 

љестве састављаче (6 m)                    2 

љестве растегаче (10,5 m)                 1 

Табела 16.: Заједничка опрема ватрогасаца*  

   

                                                
* Територијална ватрогасна јединица Власеница 
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 У Табели бр. 17 је дат прeглeд мaтeриjaлнo-тeхничких срeдстaвa кoja пoсjeдуjу 

вaтрoгaснe jeдиницe. 

Maтeриjaлнo-тeхничкo срeдствo Кoличинa (кoм) 

Нaвaлнo вoзилo 2 

Цистeрнa 1 

Вoзилo зa прeвoз вaтрoгaсaцa 1 

Moтoрнa пумпa 1 

Љeствe рaстeгaчe 1 

Љeствe сaствaљaчe 1 

Вaтрoгaснa цриjeвa ø52 mm 28 

Вaтрoгaснa цриjeвa ø75mm 14 

Спусницa 1 

Ускoчницa 1 

Aлaт зa спaсaвaњe из сaoб. нeсрeћa 1 

Изoлaциoни aпaрaти 7 

Интeрвeнциjскe унифoрмe 10 

Табела 17.: Прeглeд мaтeриjaлнo-тeхничких срeдстaвa кoja пoсjeдуjу вaтрoгaснe jeдинице 

НАЗИВ  КОМАДА 

ФАП 13/14 аутоцистерна (6,5 m3 ) 1 

Мерцедес 1113 (2,9 m3)                         1 

Ивеко Магирус (5 m3)                            1 

Лада Нива (200 l)                                       1 

Ватрогасна сјекирица                          1 

Лопата   1 

Канистер са пјенилом (20 l)                   1 

Усисна цријева ø 110                           4 

Усисна цријева ø 75                             3 

ППА ЦО2-5                                          2 

ППА С-6                                               1 

ППА С-9                                               3 

Табела 18.: Гаража и ватрогасна возила  

 Ватрогасна возила су приказана у Табели бр. 18. Сва ватрогасна возила су 

доведена у функционално стање, али до сад су ФАП 1314 као и Лада Нива били 

изложени временским непогодама (због недостатка гаражног простора) и неопходно је 

стално улагање у иста. Гаражирање возила није рјeшено.  

 Недостају новија возила и опрема. Постојећа ватрогасна возила и опрема је 

старија од 20 година. Она се редовно сервисира и технички је исправна, али због 

старости возила и опреме поузданост и ефикасност истих је мала. То доводи у питање 

брзину интервенције и ефикасност средстава, као и безбједну употребу истих код 

акција raшења пожара. 
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        Ватрогасни сервис који послује у саставу ТВЈ Власеница врши сервисирање 

ППА, хидрантске мреже како за приватна лица тако и за пословне субјекте. У Табели 

бр. 19 је дат прeглeд мaтeриjaлнo-тeхничких срeдстaвa кoja пoсjeдуje вaтрoгaсни  

сeрвис. 

НАЗИВ  КОМАДА 

пумпа за претакање CО2                    1 

пумпа за претакање течног N2           1 

пумпа за испитивање ХВП 1 

усисивач за прашкасте материје        1 

млазница за испит. хидр. прит.          1 

бешавна боца за CО2 (50 kg) 1 

бешавна боца за N2 (50 kg)                 1 

апарат за пуњење акумулатора          1 

Табела 19.: Прeглeд мaтeриjaлнo-тeхничких срeдстaвa кoja пoсjeдуjе вaтрoгaсни сeрвис 
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2 МИКРОЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСЕНИЦА 

 Стање заштите од пожара објеката веће материјалне вриједности са израженим 

степеном пожарне опасности утврђујемо на основу: 

 површине објеката, 

 коефициjента искориштености грађевинског земљишта, 

 просјечног пожарног оптерећења, 

 индекса пожарног оптерећења, 

 пожарних препрека и пожарних сектора, 

 снабдјевености водом за гашење пожара и другим средствима за гашење, 

 степена примјењености мјера и норматива заштите од пожара, 

 квалитета система за дојаву и гашење пожара, 

 организованости и оспособљености за акцију гашења пожара, 

 материјалне вриједности могућих посљедица у случају пожара. 

2.1 Коефицијент искориштености грађевинског земљишта 

 Коефицијент искориштености грађевинског земљишта јe однос укупне (бруто) 

изграђене површине свих етажа у објекту и површине грађевинске парцеле на којем се 

налази тај објекат. 

 У зонама становања, гдје се изграђеност (искориштеност) земљишта креће до 

35 %, пожарни сектори се одређују препрекама трећег реда. Ако се искориштеност 

земљишта креће изнад 35 % пожарни сектори у зонама становања одвајају се 

пожарним препрекама другоr реда. У зонама гдје су измјешани стамбени, јавни и 

индустријски објекти и занатски погони, минимална удаљеност између индустријског 

објекта и стамбеног, односно јавног објекта, треба да одговара пожарној препреци 

првог реда. Ако у индустријским објектима постоје повећане опасности од пожара, 

надлежни орган управе надлежан за послове заштите од пожара, може захтјевати да 

cе та удаљеност повећa. У сеоским насељима са pазрјеђеном градњом довољне су 

пожарне препреке четвртог реда. 

 У општини Власеница коефицијент је разнолик. У МЗ у ужем градском језгру је 

преко 35 %, док је у осталим МЗ испод 35 %. 

2.2 Просјечно (специфично) пожарно оптерећење 

 Пожарно оптерeћење једног објекта, грађевинског комплекса или насеља 

одређује се ради предузимања адекватних мјера одбране од пожара (стандард ЈУС 

У.J1.030). Елементи овог стандарда су уједно и основни елементи за одређивање 

локација, броја и опремљености јединица за борбу против пожара, распореда и 

оптерећености приступних путева и путева за евакуацију ван објеката (активна 

заштита). Такође се примјењују приликом пројектовања објеката ради одређивања 

потребне отпорности против пожара елемената конструкције (пасивна заштита), као и 

за избор опреме и средстава за гашење пожара y објектима. 
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Специфично пожарно оптерећење 

𝑃𝑖 =
𝛴𝑝𝑖 × 𝑉𝑖  ×  𝐻𝑖

𝑆
 

гдје је: 

 𝑃𝑖 - специфично пожарно оптерећење у kJ/m2 

 𝑝𝑖 - густина материјала у kg/m3 

 𝑉𝑖 - запремина материјала у m3 

 𝐻𝑖 - калорична моћ у kJ/kg 

 𝑆 - површина основе у m2 

 𝑖 – индекс елементарне јединице. 

 Постоје три групе специфичних пожарних оптерећења: 

 ниско пожарно оптерећење до 1 GJ/m3, 

 средње пожарно оптерећење до 2 GJ/m3, 

 високо пожарно оптерећење преко 2 GJ/m3. 

 Укупно пожарно оптерећење даје рачунску вриједност топлотне енергије једног 

објекта која се може ослободити у пожару. 

𝑍 = 𝑃𝑖 ×  𝑆𝑖 

гдје је: 

 𝑍 - укупно пожарно оптерећење у kJ, 

 𝑃𝑖  - специфично пожарно оптерећење у kJ/m2, 

 𝑆𝑖 - површина основе на коју се односи вриједност P у m2. 

2.3 Индекс пожарног оптерећења 

 За процјену опасности појаве шумских пожара користи се канадски метод 

одређивања индекса опасности од појаве пумских пожара (Fire Weather Index, FWI). 

Овај метод заснива се на процјени запаљивости шумског горива у зависности од 

прошлих и тренутних временских услова. Метеоролошки елементи који утичу на 

опасност настанка пожара су температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, 

брзина вјетра и количина падавина у претходних 24 часа. Временски индекс опасности 

од појаве шумског пожара, тј. FWI, je нумерички показатељ потенцијалног интезитета 

ватре у стандардном шумском гориву. У Босни и Херцеговини и Републици Српској 

хидрометереолошки заводи још не израчунавају овај индекс па можемо користити 

податке за сусjедна мјеста (која су ближа Власеници) у Pепублици Србији. Ови подаци 

су корисни за превентивно дјеловане тj. за предузимање превентивних мјера из 

заштите од пожара шума (појачавање присуства људства и опреме у шумским 

подручјима, апели грађанству преко радија и телевизије о повећаној опасности и сл.). 
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 Потребно је да надлежне службе у Ш.Г. Бирач и цивилној заштити општине 

прате индекс опасности и предузимају превентивне мјере заштите од пожара. РХМЗ 

Србије свакодневно израчунава Индекс као посљедицу стварних и претходних 

временских услова и као прогнозу за наредни дан. Ова прогноза зависи од тачности 

прогнозираних елемената времена за дату област, температуре ваздуха, релативне 

влажности ваздуха, брзине вјетра и количине падавина. 

2.4 Стамбени и стамбено пословни објекти-зграде 

 У градском дијелу општине се налазе стамбено пословне зграде спратности 

П+2, П+3, П+4. Новије су градње и изграђене су од савремених материјала (цигла, 

блокови, бетон, дрво). 

 На овом подручју су 54 објекта колективног становања са 775 станова, укупне 

површине 38 500 m2. Приватних кућa има 1 820 са укупним стамбеним простором од 

273 000 m2. У изградњи је 311 кућа укупне површине 43 540 m2. 

Укупна површина стамбеног простора у 

зградама 
38 500 m2 

Укупна површина стамбеног простора у 

кућама 
316 540 m2 

Коефицијент искориштености грађевинског 

земљишта у градском подручју 
1,10 

Специфично пожарно оптерећење 
средње пожарно оптерећење 

 

Степен пожарне опасности III 

Врста запаљиве материје - класе могућих 

пожара 

А (чврсте материје), Б (запаљиве 

течности), Ц (запаљиви гасови), Е 

(ел. инсталације) 

Пожарне препреке и сектори 
cаобраћајнице, паркиралишта, зелене 

површине, противпожарни зидови, 

Снабдијевање водом за гашење пожара 
Из градске мреже (вањски и унутрашњи 

хидранти) 

Друга опрема за гашење пожара 
aпарати за почетно гашење, мали број 

апарата, нема их довољно 

Материјалне вриједности могућих посљедица 

у случају пожара 
велике 

Табела 20.: Стамбени објекти 

 Групација колективних стамбених објеката: 

 Колективни стамбени објекти насеља Панорама грађени су у периоду од 1982. 

до 1990., већих габарита су и спратности до П+3 до П+4, са 24 до 41 стана по 

објекту. 

 Колективни стамбени објекти насеља Заједница грађени су у периоду од 1975. 

до 1980., спратности до П+4 до П+5, са 13 до 34 стана по објекту. 

 Колективни стамбени објекти старије градње у улици Николе Тесле и Српских 

рањеника  су грађени у периоду од 1959. до 1965., спратности од П+1 до П+2, са 
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4 односно 12 (у С-12) станова по објекту, као и једна колективна стамбена 

јединица грађена 2001., спратности П+2 са 7 стамбених јединица.  

 Колективни стамбени објекти у Устаничкој улици, један грађен 1982., спратности 

П+2 са 12 стамбених јединица и два објекта грађена 2004., односно, 2005. 

године спратности П+1, односно, П+2 са по 10 стамбених јединица. 

 Колективни стамбени објекти у Светосавској улици и непосредној близини 

грађени у периоду од 1948. до 1981., спратности до П до П+4, са 2 до 26 

стамбених јединица по објекту, углавном са пословним просторима у 

приземљу.* 

 Према документу Стратегија општине Власеница (2013) типологија  стамбених 

зграда и њихова просторна дистрибуција је сљедећа:  

 број зграда вишепородичног становања је 54, укупне површине 38 500 m2, са 

укупно 775 станова, просјечне површине стана 49-75 m2; 

 број приватних кућа у Власеници износи 1 820, а укупна површина стамбеног 

простора  у приватним кућама је 273 000 m2 , просјечна површине куће је 150 m2; 

 у изградњи се налази 311 кућа, укупне површине 43 540 m2, просјечна површина 

куће од 140 m2; 

 у приградским насељима налази се само 480 објеката, укупне површине 72 000 

m2 и просјечне површине куће од 150 m2. 

 Опрема за гашење пожара у стамбеним објектима је у лошем стању. У 

објектима старије градње опрема не постоји. У објектима новије градње постоји 

хидрантска мрежа која није испитивана дужи период (није у функцији) и којој недостају 

ватрогасна цријева и млазнице. Такође у овим зградама нису постављени апарати за 

почетно гашење пожара. 

 У приградским насељима је 480 објеката са површином од око 72 000 m2. 

Објекти су приземни, П+1, П+2, изграђени од разних материјала (цигла, блокови, 

бетон, дрво). У објекатима нема хидрантске мреже и ватрогасних aпарата за гашење 

почетних пожара (Према прописима нису обавезни). 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте je - средње. Степен 

отпорности према пожару је - II (мала отпорност) и III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје - A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама).  

  

                                                
* Урбанистички план подручја општине Власеницa 2016-2036. 
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2.5 Бензинске пумпе 

Р.бр. Назив 
Врста запаљиве 

материје 

Категорија 

технолошког 

процеса 

Пожарно 

оптерећење 

1. Петрол - Власеница 

Течне (бензин, 

нафта), чврсте, 

ел. инсталације 

К2/К3 високо 

2. Нестро - Власеница 

Течне (бензин, 

нафта, гас), 

чврсте, ел. 

инсталације 

К2/К3 високо 

Табела 21.: Бензинске пумпе 

 Ове бензинске пумпе су новије градње и изведене су према важећим 

прописима. Резервоари за смјештај горива су подземни. Ел. опрема је у „Ех“ изведби у 

зависности од зона опасности. Посједују громобранску инсталацију, апарате за гашење 

почетних пожара, хидрантску мрежу и натписе упозорења. 

 Бензинска пумпа Петрол посједује ватродојаву. Објекти су приземни, П+1. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте je - високо пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје - A (пожар чврстих материјa), Б (пожар запаљивих течности), Ц 

(пожар запаљивих гасова), Е (пожар на ел. инсталацијама). 

2.6 Пословне зграде 

Р.бр. Назив објекта Спратност 

Врста 

запаљиве 

материје 

Категорија 

технолошког 

процеса 

Пожарно 

оптерећење 

1. 

Пословна зграда – 

Пошта Телеком, 

Власеница 

П+2 
Чврсте, ел. 

инсталације 
К5 Средње 

2. 

Пословна зграда – 

Електродистрибуција 

Власеница 

П+2 
Чврсте, ел. 

инсталације 
К5 Средње 

3. 
Пословна зграда – МУП 

Власеница 
П+2 

Чврсте, ел. 

инсталације 
К5 Средње 

4. 
Објекат општине 

Власеница 
П+2 

Чврсте, ел. 

инсталације 
К5 Средње 

5. 
Објекат основног суда 

Власеница 
П+2 

Чврсте, ел. 

инсталације 
К5 Средње 

Табела 22.: Пословне зграде 

 Ове зграде су новије градње (осим општине) са савременим инсталацијама. 

Посједују апарате за гашење почетних пожара, хидрантску мрежу и громобранску 

инсталацију. Објекат Поште посједује ватродојаву. Објекти су приземни, П+1, П+2 и 

П+3. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте је – средње пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је – III (средња отпорност). Врста 
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запаљиве материје – А (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама).  

2.7 Хотели 

Р.бр. Назив објекта Спратност 
Врста запаљиве 

материје 

Категорија 

технолошког 

процеса 

Пожарно 

оптерећење 

1. 

Хотел 

„Панорама“ 

Власеница 

П+2 
Чврсте, ел. 

инсталације,течне 
К5 Високо 

2. 
Хотел „М“ 

Власеница 
П+2 

Чврсте, ел. 

инсталације,течне 
К5 Високо 

Табела 23.: Хотели 

 Ови хотели су новије градње са савременим инсталацијама. Посједују апарате 

за гашење почетних пожара, хидрантску мрежу, ватродојаву и громобранску 

инсталацију. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте je - високо пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је – III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје - А (пожар чврстих материја), Ц (пожар запаљивих гасова), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 

2.8 Објекти за јавну употребу 

 Jавни објекти су зграде доступне грађанима гдје се окупља или борави више од 

50 лица. У случају пожара, поред тога што се обично у њима нађе велики број лица, 

ситуација се погоршава тиме што угрожена лица немају орјентације у погледу 

напуштања зграде и спасавања, па настаје паника која може да има тешке посљедице. 

Иако ове зграде сачињавају посебну групу објеката, опасност од пожара одређује се у 

зависности од читавог низа фактора, као што су: намјена, број лица који се окупља у 

згради, величина зграде, опремљеност зграде инсталацијама, присуству запаљивих 

материја и сл. 

 Hајважнији фактор за оцјену пожарне опасности јавних објеката је број људи 

које може да прими. 

 Добро лоцирање јавних објеката представља веома важну превентивну мјеру 

заштите од пожара. Пожарна угроженост јавних објеката повећава се и лоцирањем 

других обjеката са изразитим пожарним опасностима у њиховој непосредној близини. 

Овим објектима се мора посветити посебна пажња код спровођења превентивних 

мjера заштите од пожара. 
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Р.бр. 
Назив 

објекта 
Спратност 

Врста 

запаљиве 

материје 

Категорија 

технолошког 

процеса 

Пожарно 

оптерећење 

 

1. 

Центар за 

културу  

Власеница 

П+1 
чврсте, ел. 

инсталације 
К4 високо 

има 
хидрантску 
мрежу и 
ватрогасне 
апарате 

2. 

Основна 

школа 

Власеница 

П+1 
чврсте, ел. 

инсталације 
К4 средње 

има 
хидрантску 
мрежу (није 
прикључена) 
и ватрогасне 
апарате 

3. 

Средња 

школа 

Власеница 

П+2 

чврсте, ел. 

инсталације, 

течне 

К4 средње 

има 
хидрантску 
мрежу, 
ватрогасне 
апарате и 
паник 
расвјету 

4. 
Дом 

здравља 
П+1 

чврсте, ел. 

инсталације, 

течне, 

гасови 

К5 средње 

има 
хидрантску 
мрежу 
(неисправна) 
и ватрогасне 
апарате 

5. 
Аутобуска 

станица 
П 

чврсте, ел. 

инсталације, 

течне 

К5 средње 

има 
хидрантску 
мрежу 
(неисправна) 
и ватрогасне 
апарате 

6. 

Тржни 

центар 

Зворничанка 

П+1 
чврсте, ел. 

инсталације 
К5 високо 

има 
хидрантску 
мрежу и 
ватрогасне 
апарате 

Табела 24.: Јавни објекти 
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2.9 Стање заштите од пожара индустријских објеката веће материјалне 

вриједности 

Назив објекта Алпро - Власеница Еластик - Власеница 

Површина објекта (бруто) 12 800 m2 4 900 m2 

Површина парцеле 

(земљишта) 
39 500 m2 15 600 m2 

Коеф. искор. земљишта 0,32 0,31 

Спец. пожарно оптер. велико средње 

Категорија технолошког 

процеса према угрожености од 

пожара 

К3 К3 

Врста запаљиве материје 

чврсте, ел. инсталације, 

течне и гасовите 

 

чврсте, ел. инсталације 

Пожарне препреке и сектори 

саобраћајнице, 

паркиралишта, зелене 

површине, ватроотпорни 

зидови,18 пож. сектора 

саобраћајнице, 

паркиралишта, зелене 

површине 

Снабдијевање водом за 

гашење пожара 

из градске мреже, вањским и 

унутрашњим хидрантима 

из градске мреже, вањским и 

унутрашњим хидрантима 

Системи за дојаву и гашење 

пожара 

Систем за ручну и аутоматску 

дојаву пожара 
нема 

Друга опрема за гашење 

пожара 

Хидранти, вањски и 

унутрашњи 

Водена завјеса 

Апарати за почетно гашење 

пожара (C-6, C-9, CO-5, C-50) 

Хидранти, вањски и 

унутрашњи 

Апарати за почетно гашење 

пожара (C-6, C-9, CO-5) 

Организованост и 

оспособљеност за акцију 

гашења пожара 

Сви радници на обезбјеђењу 

имају положену ватрогасну 

обуку 

Сви радници на обезбјеђењу 

имају положену ватрогасну 

обуку 

Материјалне вриједности 

могућих посљедица у случају 

пожара 

Велика Велика 

Степен пожарне опасности III II 

Табела 25.: Стање заштите од пожара индустријских објеката веће материјалне вриједности 

2.10 Преглед предузећа, самосталних радњи на подручју општине 

Власеница са њиховим пожарним карактеристикама 

 У циљу процјене угрожености од пожара општине Власеница сагледаћемо 

пожарне карактеристике објеката и простора предузећа, банака, самосталних 

трговинских радњи, самосталних угоститељских објеката, самосталних занатских 

радњи и канцеларија. 
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1. Предузећа, банке, пословне јединице, канцеларије 

Р.бр. Предузеће Дјелатност/власник Сједиште 
Површ. 

(m2) 

1. Атлетски клуб, Власеница  Власеница 12 

2. доо 19 децембар  Светосавска 30 

3. доо Караула  Власеница 330 

4. доо Корона  Власеница 16 

5. доо АМГ  Власеница 8 

6. доо Астра спот бест, Б. Лука  Власеница 30 

7. доо Фортуна, Рогатица  Власеница 60 

8. доо Корнмикс  Власеница 225 

9. доо Криптос  Власеница 20 

10. доо МК Гроуп - Власеница  Илије Бирчанина 300 

11. доо Нике, Пале  Светосавска 34 

12. доо Премијер, Братунац,  Власеница 30 

13. доо Радина  Илије Бирчанина 20 

14. доо Театар Публик  
Aп. Петра и 

Павла 
18 

15. доо Технометал  Његошева 30 

16. доо Власеница Турс  Иве Андрића 12 

17. 
Исламска заједница 

Власеница 
 Светосавска 100 

18. 
Омладинска задруга 

Власеница 
 Власеница 36 

19. 
Омладински савјет 

Власеница 
 Власеница 96 

20. Адвокатска канцел. Дракулић Бранислав Романијска 10 

21. Адвокатска канцел. Илић Оливера Краља Петра 12 

22. Адвокатска канцел. Михајловић Драгиша Светосавска 20 

23. Адвокатска канцел. Тодоровић Горан Светосавска 35 

24. Агенц. енг. ј. Хеад Стар Бандука Б., Ће. Д, Н Светосавска 18 

25. Aгенција Свепетник Видовић Валентина Власеница 15 

26. Комерцијана банка БЛ банка Власеница Власеница 120 

27. Нова бањалучка банка банка Власеница 
Трг Српских 

бораца 
28 

28. Нова бањалучка банка банка Власеница Светосавска 50 

29. 
Развојна банка југоист. 

европе 
банка Власеница 

Ап. Петра и 

Павла 
200 

30. доо Вик Инфор. техн. центар Власеница 130 

31. доо Столар Канцеларија Тишча 34 

32. доо Бетсксоп, Невесиње Кладионица Власеница 33 

33. доо Драгичевић Кладионица Власеница 70 

34. доо Дуел, Ист. Сарајево Кладионица Власеница 27 

35. Еуро 3, Лакић Драган Кладионица Власеница 85 

36. доо Аристос Зворник Кладионица Витез Светосавска 40 

37. Бенефит - Сарајево Микрокредитна орг. Краља Петра 60 

38. ЕКИ- Сарајево Микрокредитна орг. 
Српских 

рањеника 
18 

39. Лок Микрокредитна орг. Власеница 20 

40. Ми Боспо Микрокредитна орг. Власеница 50 

41. Партнер -Тузла Микрокредитна орг. Светосавска 65 



Процјена угрожености од пожара општине Власеница 

 

 50 
 

42. Сунрисе Микрокредитна орг. Власеница 25 

43. доо Авија , Николић Небојша  Илије Бирчанина 20 

44. Jавор-Власеница Омлад.организација  15 

45. 
дд Крајина Копаоник, пре. 

Звор 
осигурање Власеница 20 

46. Брчко-гас, Брчко осигурање Власеница 16 

47. доо Бобар осигурање осигурање Светосавска 20 

48. доо Дрина осигурање осигурање Светосавска 22 

49. Косиг Дунав осиг. осигурање 
Трг Српских 

бораца 
20 

50. ПД Игриште план. друштво Краља Петра 40 

51. ад Нешковић осигурање Посл. јединица 
Трг Српских 

бораца 
35 

53. доо Петрол   - Сарајево Пред. за трг. нафтом Власеница 12 

54. доо Санитарац Стоматолошка орд. Светосавска 61 

55. доо Орион - Власеница Туристичка агенција Илије Бирчанина 20 

57. доо Ивинг Власеница Светосавска 16 

Табела 26.: Предузећа, банке, пословне јединице, канцеларије 

 Објекти су приземни, П+1, П+2, изграђени од разних материјала (цигла, 

блокови, бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни 

апарати за гашење почетних пожара. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте јe - ниско пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје - А (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих гасова), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 

2. Штампарија, књижаре 

Р.бр. Назив Дјелатност/власник Сједиште Површина (m2) 

1. Принт Књижара Светосавска 27 

2. 
Доо Дин Марк-

Власеница 
Књижара Светосавска 9 

3. 
ЈП за издавање 

уџбеника-Бијељина 
Књижара Иве Андрића 60 

4. 
Доо Дин Марк-

Власеница 
Књижара-Ђурић Светосавска 16 

Табела 27.: Књижаре/штампарије 

 Објекти су приземни, П+1, П+2, изгрaђени од разних материјала (цигла, блокови 

бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни апарати за 

гашење почетних пожара. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте jе - средње пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје - А (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 

 

3. Апотеке 
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Р.бр. Назив Адреса 

1. „ВИВАМЕДИК“ 
Српских 

рањеника 11. 

2. 
„АПОТЕКА ХАН 

ПИЈЕСАК“ 

Српских 

рањеника бб. 

3. „Б-ПХАРМ“ 
Српских 

рањеника 11. 

4. „НАЈ АПОТЕКА“ 
Илије 

Бирчанина 27. 

Табела 28.: Апотеке 

 Објекти су приземни, П+1, П+2, изграђени од разних материјала (цигла, 

блокови, бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни 

апарати за гашење почетних пожара.  

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте jе - ниско пожарно  

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 

4. Поправка моторних возила, превоз 

Р.бр. Назив Дјелатност/власник Сједиште Површина (m2) 

1. Аутолимар - Куруз Вуковић Милан Његошева 50 

2. 
Аутомеханичарска 

радња Уштипак 
Ступар Зоран 

Илије 

Бирчанина 
44 

3. 
Аутомеханичарска 

радња Дејо 
Прљета Маринко Дрински Корпус 100 

4. 
Аутомеханичарска 

радња  
Слијепчевић Млађо 

Илије 

Бирчанина 
40 

5. Инсталатер Ђурић Радомир 
Зорана 

Боровине 
64 

6. СЗР - аутолимарска Ђука Милинко Власеница 40 

7. Транспортно пред. Бус - Бабић Тугово 10 

8. Вулканизерска радња 
Доо Дошић - 

Власеница 

Српских 

рањеника 
50 

Табела 29.: Радње за поправку и транспорт моторних возила  

 Објекти су приземни, П+1, П+2, изграђени од разних материјала (цигла, 

блокови, бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни 

апарати за гашење почетних пожара. 

 Група специфичног пожарноr оптерећења за ове објекте је – ниско пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје - А (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 
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1. Фризерске радње 

 

Р.бр. Назив Власник Сједиште Површина (m2) 

1. Фризер - Афродита Дошић Весна Светосавска 27 

2. Фризер - Гроф Николић Владо Краља Петра 10 

3. Фризер - Миљана Милић Миљана Власеница 16 

4. Фризер - Наталија Сушић Славица Власеница 30 

5. Фризер - Љубица Миразовић Љубица Власеница 30 

6. 
Фризер - Валерија 

Гвозденовић Драга Светосавска 20 

7. Фризер - Јеца Нерић Јелена Вука Караџића 21 

8. Фризер ММ Окиљ Милада Власеница 28 

9. Фризер -Снежа Колаковић Сњежана 
Српских 
Рањеника 

18 

10. Фризер Стил Сокановић Богдана Српских Бораца 18 

Табела 30.:  Фризерске радње 

 Објекти су приземни, П+1, П+2, изграђени од разних материјала (цигла, бетон, 

дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни апарати за гашење 

почетних пожара. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте је – ниско пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 

2. Прерада дрвета и производи од дрвета 

 

Р.бр. Назив Власник Сједиште 
Површина 

(m2) 

1. изв. облове грађе Јокић Станоје Власеница 200 

2. изв. облове грађе Пепић Симо Власеница 200 

3. пилана ДОО Букомпром Тишча 500 

4. пилана 
доо Ивекс експ. 
импорт 

Драгасевац 500 

5. пилана ДОО Рапел имс Драгасевац 500 

6. столар Зекић Васо Његошева 80 

7. 
столарска и стак. 
радња 

Ступар Стево 
Ап. Петра и 
Павла 

34 

Табела 31.: Подаци о предузећима за прераду дрвета 

 Објекти су приземни, изграђени од разних материјала (блокови, бетон, дрво). У 

неким објектима недостаје хидрантска мрежа и слабо је чишћење отпадака око 

машина и објеката (окорци, пиљевина). 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте је – средње пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). Категорија технолошког процеса – КЗ. 
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3. Угоститељски објекти 

 

Р.бр. Назив Власник Сједиште Површина (m2) 

1.  Кафе бар ДОО Петрол Илије Бирчанина 65 

2.  Кафе бар Бонафидес 
Продановић 

Станислав 
Краља Петра 60 

3.  Пицерија Бонафидес 
Продановић 

Станислав 
Светосавска 40 

4.  Посластичарна Маја Пантић Мила 
Ап. Петра и 

Павла 
28 

5.  Ресторан Гранд 
Букосавњевић 

Цвјетко 
Илије Бирчанина 42 

6.  СУР Астра 
Лошић 

Слободанка 

Трг Српских 

Бораца 
22 

7.  СУР Бисер Челиковић Весна Власеница 40 

8.  СУР  Југославија Брајић Сретанка Власеница 24 

9.  
СУР  Лесковачка 

пљескавица 

Клисарић 

Дражен 
Власеница 9 

10.  СУР  Триагле Мотика Наташа Власеница 52 

11.  СУР Ђука Ђука Драгиша Топлик 60 

12.  СУР Дадо 
Војиновић 

Драган 
Власеница 10 

13.  СУР Делфин 
Гавриловић 

Мрица 
Светосавска 30 

14.  СУР Гранд 
Вукосављевић 

Радинка 
Илије Бирчанина 20 

15.  Кафе Барвертиго Деурић Дарко Власеница 37 

16.  сур Нирвана Буксић Бранка Светосавска 24 

17.  пицерија Моцарт Мићић Саша Власеница 35 

18.  СУР Танго 
Симеуновић 

Перо 

Ап. Петра и 

Павла 
40 

19.  СУР Вила Марија 2 
Стојановић 

Милкица 
Власеница 20 

20.  УР Трг 
Миљанић 

Миленко 
Илије Бирчанина 60 

21.  УР Стадион 
Петронић 

Станојка 

Трг Српских 

Бораца 
42 

Табела 32.: Угоститељски објекти 

 Објекти су приземни, П+1, П+2, изграђени од разних материјала (цигла, 

блокови, бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни 

апарати за гашење почетних пожара. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте је – ниско пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 
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22. Пекаре 

 

Р.бр. Назив Власник Сједиште Површина (m2) 

1. 
Пекара – 

Илиџанка 

Ковачевић Славиша Трг Српских бораца 125 

2. Пекара – Палма  Милетић Славица Светосавска 50 

3. ЗТР Златни клас Гаџуновић Стокја Власеница 10 

4. Здрављак  Равњаковић Љубинка Светосавска 20 

Табела 33.: Пекаре 

 Објекти су приземни, П+1, изграђени од разних материјала (цигла, блокови, 

бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни апарати за 

гашење почетних пожара. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте је – ниско пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 

23. Трговина на мало, самосталне трговинске радње 

 Објекти су приземни, П+1, П+2, изграђени од разних материјала (цигла, 

блокови, бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни 

апарати за гашење почетних пожара. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте је – ниско пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 

24. Велепродаја, продавнице, магацини 

 

Р.бр. Назив Власник Сједиште Површина (m2) 

1. 
Трговина на 

велико 
ДОО Ермико Дрински Корпус 276 

2. ДОО Тако Власеница Пискавице 107 

3. 
Стовар. грађ. 

матер. 

ДОО Слепчевић – 

Власеница 
Илије Бирчанина 600 

4. 
Продав. 

намјештаја 
АД 10 Август – Власеница Илије Бирчанина 80 

5. Магацин ДОО Савком – Власеница  80 

6. Магацин 
ДОО Слепчевић – 

Власеница 
Илије Бирчанина 60 

Табела 34.: Велепродаја, продавнице, магацини 

 Објекти су приземни, П+1, П+2, изграђени од разних материјала (цигла, 

блокови, бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни 

апарати за гашење почетних пожара.  
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 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте је – ниско пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 

25. Самосталне занатске радње 

 

Р. бр. Назив Власник Сједиште Површина (m2) 

1. СЗР Корона Маловић Милош Пискавице 32 

2. СЗР Радник 
Живковић 

Синиша 
Власеница 100 

3. СЗР Алдиг Ашћерић Стево Романијска 160 

4. СЗР Брус Матић Милан 
Ап. Петра и 

Павла 
50 

5. СЗР Грамер Симанић Милош Тишча 42 

6. СЗР Консал Лукић Миодраг Вука Караџића 360 

7. СЗР Мис Матић Далибор Дрински Корпус 30 

8. СЗР Профил Вучетић Душко Власеница 20 

9. СЗТ Мобилни центар Аврамовић Боро Власеница 42 

10. СЗТР Ђиндо Ђиндо Ален Власеница 12 

11. СЗТР Абакус Матић Зорица Власеница 30 

12. СЗТР Тво тацт Бошковић Васо Власеница 50 

13. ЗP Шелна Арамбашић Лука Дрински корпус 40 

14. ЗР Попара 
Драгутиновић 

Бојан 
Власеница 20 

15. ЗР Призма Лукић Љубомир Власеница 15 

16. ЗР Синград 
Стјепановић 

Славица 
Власеница 12 

17. ЗР Зидар 
Сулејмановић 

Џемил 
Власеница 12 

18. ЗР Боб-арт Бобар Немања Власеница 24 

19. ЗР Кoпито. сједишта Маловић Милош Власеница 800 

20. ЗР Рашо 
Плакаловић 

Радомир 
Краља Петра 34 

21. ЗР Стефил Ковачевић Вук Светосавска 25 

22. ЗР Украс 
Петровић 

Новица 
Вука Караџића 20 

23. ЗР Зен десигн 
Стевановић 

Мирјана 
Власеница 15 

24. ЗТР Злаја Сокић Милан Власеница 40 

25. ЗТР Сале Ђурић Брано Тугово 12 

Табела 35.: Занатске радње 

 Објекти су приземни, П+1, изграђени од разних материјала (цигла, блокови, 

бетон, дрво). У већини објеката недостаје хидрантска мрежа и ватрогасни апарати за 

гашење почетних пожара. 

 Група специфичног пожарног оптерећења за ове објекте је – ниско пожарно 

оптерећење. Степен отпорности према пожару је - III (средња отпорност). Врста 

запаљиве материје A (пожар чврстих материја), Б (пожар запаљивих течности), Е 

(пожар на ел. инсталацијама). 
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 На подручју општине Власеница у објектима намијењеним за трговинске, 

угоститељске и занатске радње (аутомеханичарске, аутоелектричарске, аутолимарске, 

аутолакирерске, лимарске, браварске, столарске и др.) које заузимају видно мјесто 

структури привреде, извршене су процјене угрожености од пожара, с обзиром на 

врсту градње, врсту дјелатности, њихову локацију и концентрацију. У ову групу 

можемо сврстати и самосталне аутопревознике са својим камионима. 

 Beћина објеката је новије градње, изграђени од чврстог материјала, имају 

прилаз за ватрогасна возила. Просјечна величина обjеката износи 15-50 m2. У већини 

случајева су изграђени у приземљу стамбених објеката (кућа или зграда). 

 Процјена угрожености од пожара складишних простора вршена је аналогно 

процјени опасности од пожара у трговини, занатству и угостителству, с тим што је ова 

оцјена пооштрена околностима зато што складишни и магацински простори у већем 

броју нису изграђени према потребним нормативима заштите од пожара, као и то што 

се роба не складишти, чува и транспортује према постојећим прописима (неадекватни 

простори за складиштенье, нема пожарних путева, недостаје опрема за гашење и сл.). 

Да би се остварила ефикасна заштита од пожара, у овим дјелатностима, потребно је 

спроводити одговарајућe организационе и техничке превентивне мјере заштите од 

пожара обухваћене овим планом. 

 Анализом ових радњи-објеката и прорачуном пожарног оптерећења, ови објекти 

спадају у групу ниског пожарног оптерећења, изузев продавница боја и лакова, 

aутолакирница и магацина који спадају у средњу групу пожарног оптерећења. 

 Код ових објеката - простора уочен је недостатак (недовољан број) апарата за 

почетно гашење пожара. У наредном периоду потребно је посветити пажњу да сви 

простори буду снабдјевени потребним бројем апарата за почетно гашење пожара у 

зависности од површине и намјене простора. Приликом техничких пријема објеката и 

простора мора се о овоме водити рачуна. 

 Такође ова опрема се мора редовно прегледати према важећим прописима. 

2.11 Пожарне препреке и пожарни сектори 

 За спречавање ширења пожара са једног објекта (сектора) на други велику 

улогу има и њихово међусобно растојање (заштитна зона) и пожарне препреке 

(зидови). Слободан простор између два објекта представља најсигурнију 

противпожарну препреку, ако jе тај простор довољно широк и ослобођен од запаљивог 

материјала. Међутим, ако тај простор није довољно широк, он не може имати улогу 

противпожарне препреке и пожар ће се проширити са једног објекта на други.  

 Пожарни зидови такође моry бити пожарне препреке ако задовољавају потребну 

ватроотпорност и ако не посједују отворе кроз које је могућ пренос пожара на сусједни 

сектор. 

 Пожарни сектори представљају површину грађевинског земљишта са 

изграђеним објектима у којима се може контролисати пожар. Границе пожарног сектора 

онемогућавају прелазак пожара у сусједни пожарни сектор. Границе пожарног сектора 

чине површине на којима нема горивих материја путем којих би се пожар могао 

ширити, те их називамо пожарним или ватробраним препрекама. 
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 Са становишта заштитe од пожара урбани дио Власенице подијељен јe у 

пожарне секторе. То су: 

 Пожарни сектор 1: обухвата дио насеља које је ограничено са раскрсницом на 

улазу у Власеницу (из правца Хан Пијеска) и улицом Светосавском и са десне 

стране улице Гаврила Принципа до улице Романијска. На границама овог 

сектора налазе се пожарне препреке: улице и паркиралишта. 

 Пожарни сектор 2: обухвата насеље од улице Светосавска до краја урбаног 

дијела насеља и измеђy улица Јеврејска и Илије Бирчанина. На границама овог 

сектора налазе се пожарне препреке: улице и паркиралишта. 

 Пожарни сектор 3: обухвата круг предузећа ЕЛАСТИК-Власеница.  На 

границама овог сектора налазе се пожарне препреке: улица, паркиралиште, 

cаобраћајница, слободан простор. 

 Пожарни сектор 4: обухвата круг бившег предузећа ДИВ-Власеница. На 

границама овог сектора налазе се пожарне препреке: улица, паркиралиште, 

слободан простор.  

 Пожарни сектор 5: обухвата круг предузећа АЛПРО-Влаcеница. На границама 

овог сектора налазе се пожарне препреке: улица, паркиралиште, слободан 

простор. 

 Пожарни сектор 6: обухвата насеље Топлик. На границама овог сектора налазе 

се пожарне препреке: улице, паркиралиште, слободан простор и магистрални 

пут Сарајево-Зворник. 

 Слободне површине коje служе као заштитне зоне и пожарне препреке: улице, 

тргови, паркиралишта, паркови, травњаци и игралишта, морају бити чисти без 

запаљивих материјала и на њима се мора забранити градња објеката који ће угрозити 

њихову намјену тј. омогућити прелаз пожара из сектора у сектор.  

2.12 Снабдјевеност водом за гашење пожара и другим средствима за 

гашење 

 Снабдијевање водом за гашење пожара у градском подручју oпштине се врши 

из хидрантске мреже, цистерни, резервоара, вјештачког језера и водотокова. 

 Количина воде у секунди и притисак потребан за гашење пожара у насељима 

градског типа, зависно од броја становника и рачунског броја истовремених пожара 

мора да задовољи прописе. 

 Снабдјевеност водом за гашење пожара на нивоу oпштине је задовољавајућa. 

Ако је насеље подијељено у зоне према изворима за напајање водом за гашење 

пожара који нису међусобно повезани, рачунски број истовремених пожара и количине 

воде за гашeње пожара одређује се према броју становника који припадају 

одговарајућој зони. Остала средства за гашење се држе у приправности у близини 

мјеста могућих пожара. Ова средства морајy одговарати врсти пожара и количински 

према пожарном оптерећењу. Разликују се апарати за почетно гашење пожара (сухи 

прах, СО2, пјена, халон), стабилни системи за гашење пожара, разни екстракти пјенила 

и приручна средства (пијесак, земља). 

 Снабдјевеност опремом и средствима за гашење почетних пожара на нивоу 

oпштине није задовољавајућа jер објекти-зграде за колективно становање, радње, 
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мала и средња предузећа нису снабдјевени потребним бројем хидраната и апарата за 

гашење пожара. 

2.13 Степен примијењености мјера и норматива заштите од пожара 

 У зависности од намјене објекта као и технолошког процеса у објектима, морају 

се примјењивати и разне мјере и нормативи заштите од пожара у складу са Законом, 

правилницима и стандардима. 

 Mjере и нормативи заштите од пожара на подручју општине Власеница не 

примјењују сe у потпуности. Највећи проблем заштите од пожара у општини је у 

непоштивању Закона и мјера заштите од пожара приликом пројектовања и градње 

објеката као и кориштења објеката. Такође је изражено и непостојање довољно 

свијести код грaђана у вези потребе свакодневног спровођења мјера заштите од 

пожара и експлозија. Oпшта оцjена је да нису довољно спроведене и не спроводе се 

мјере заштитe од пожара. Разлози су недовољна обавјештеност као и необразованост 

становништва о могућим посљедицама које могу настати због непровођења мјера 

заштите од пожара. 

 У будућности се мора више радити на овоме како би се смањио ризик од 

избијања пожара и тиме смањиле могуће материјалне штете и сачували људски 

животи. 

2.14 Квалитет система за дојаву и гашење пожара 

 На подручју општине Власеница код већине предузећа, тј. у објектима новијег 

датума градње, који према прописима морају имати прописно изведене: електро 

инсталације, громобранске инсталације, инсталације дојаве пожара и инсталације и 

уређајe у „Ex“ изведби, су изведене према прописаним правилницима и стандардима. 

 Код осталих објеката, старијег датума градње, инсталације су дјелимично 

изведене, изведенe на непрописан начин или нису уопште изведене. Ове инсталације 

се нередовно прегледају и нестручно одржавају. Евиденција о извршеним прегледима 

и испитивањима није ажурирана. 

2.15 Организованост и оспособљеност за акцију гашења пожара 

 Под организованошћу и оспособљеношћу подразумијевамо стање у општини 

Власеница везано за могућу акцију гашења пожара. На њу утичу постојање 

ватрогасних јединица, ватрогасне опреме и средстава у предузећима, као и обученост 

радника у предузећима и становника у мјесним заједницама. 

 Ватрогасна јединица Власеница је оспособљена за акције гашења малих и 

средњих пожара. Ватрогасна јединица цивилне заштите је оспособљена за гашење 

мањих пожара. 

 Обученост радника и грaђана за употребу хидраната и ватрогасних апарата за 

почетно гашење пожара је разнолика. У већини случајева недовољна. Оспособљеност 

радника у предузећима је на средњем нивоу. 
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3 ПРОЦЈЕНА РИЗИКА ОД ПОЖАРА 

 У складу са Уредбом о садржају и начину израде плана заштите и спасавања од 

елементарне непогоде и друге несреће (Службени гласник Републике Српске, бр: 

68/13) те Процјене угрожености општине Власеница од природних и других непогода 

процјена угрожености од пожара је урађена према сценаријма, критеријима за процјену 

ризика и у складу са ризико-базираном димензионисању. Из идентификације ризика 

микро и макро елемената начињено је неколико сценарија који чине процјену ризика од 

пожара у општини Власеница. 

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно да се може говорити о 

потреби израде седам сценарија пожара: 

 пожар на отвореном простору (шума и поља), 

 пожар на стамбеним објектима, 

 пренос пожара отвореног простора на стамбени простор, 

 пожар на бензинској пумпи, 

 пожар у складишту једне фирме, 

 техничко-технолошка несрећа у саобраћају, 

 пожар у минском пољу. 
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3.1 Анализа сценарија за пожар на отвореном простору 

Параметар Општа питања 

Опасност 
Пожар отвореног простора. 
Ватра се шири од насеља Церска према граду. 

Појављивање Мјесна заједница Церска, општина Власеница. 
Просторна 
димензија 

Површина захваћена пожаром је трећине насења Церска са засеоцима 
Церска, Велићи, Будограј и Курјаци и гори трава, ниско растиње. 

Интензитет Трећа фаза пожара, односно потпуно развијен пожар. 

Вријеме 
Вријеме настанка оваквог пожара је јесен, а узрок истог је намјерно 
паљење површина под травом. Сушни период  прије избијања пожара. 
Лагани вјетар од  око 4 m/sek дува са сјевероистока. 

Ток 

У насељу Церска, засеок Курјаци на једној од приватних њива, у овом 
моменту непознато лице, је вршило паљење суве траве. Ватра која је 
захватила суву траву је почела да гори великом брзином, а ношена 
вјетром је захватила ниско растиње и шуму уз њиву. С обзиром да су у то 
доба године све њиве сличне, а све је суво и подложно горењу ватра је 
брзо измакла контроли и ношена вјетром захватила већу површину и 
распламтала се у трећу фазу горења.  
На интервенцију је изашла цијела ТВЈ са дванаест ватрогасаца и два 
моторна ватрогасна возила. 

Трајање Процес гашења је трајао до једног дана. 
Рана најава Догађај је очекиван јер се јавља бар једном годишње. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговр на 
наведени догађај иако су обавјештени путем јавног сервиса да не 
подузимају акције паљења корова и траве. 
Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 
одговор на ову опасност. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  преко 300 људи у пет насеља - Церска, 
Велићи, Будограј и Курјаци с обзиром да је просјечна густина 
насељености 73,5 st/km2 за насеље Церска, очекивати је да један број 
лица да буде повријеђен од дима и ватре, а један број људи да буде 
евакуисан. 
Штете од оваквих пожара до сада нису пописиване те се сматра да су 
мале у односу на буџет општине који је у просјеку  4 970 000 КМ.  
На захваћеном простору се налазе индивидуални стамбени објекти и 
помоћни објекти, а с обзиром да се ради о руралном подручју, на њему се 
налази преко 93 домаћинства са више објеката. 
Критична инфраструктура  може бити угрожена, а прије свега 
снабдијевање електричном енергијом за неки краћи период, али само на 
нисконапонској мрежи, док Власеница не може да остане без струје 
усљед овог пожара. 
Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 
других опасности 

Овај пожар вјероватно не може изазвати и пожар индустријских 
постројења или може стамбених објеката.  

Референтни 
инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се дешава око 10 
пожара отвореног простора годишње (око 6 шумских и 14 ниског 
растиња). 

Информисање 
јавности 

На простору општине Власеница нема сирена за рано упозоравање, а ни 
локалне радио станице. 

Будуће 
информације 

На крају се формирана комисија и утврђује штете настале овом врстом 
пожара. То често није случај сем ако неко не пријави штету. 
Табела 36.: Анализа за пожаре на отвореном простору 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост пожара отвореног простора 

(шума и поља) на територији општине Власеница је око 10 пожара годишње. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве пожара отвореног 

простора врло велика (5). 

Анализа отпорности 

 Пожар отвореног простора на територији општине Власеница се анализира кроз 

отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен великим 

пожаром отвореног простора просјечна густина насељености је око 73,5 st/km2 

што значи да је отпорност у том сегменту средња (3); 

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

пожаром има карактертистику раштрканих индивидуалних објеката и мањих 

група кућа те нема привредних објеката на том простору па се може говорити о 

отпорности врло великој (5); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара лако може да се 

да угрози индивидуалне стамбене објекте и изазове веће посљедице па се 

може говорити да је отпорност по овом фактору средња (3); 

 заштита - у случају избијања пожара отвореног простора јединица локалне 

самоуправе нема техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом 

фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању пожара отвореног простора средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о мањем броју повријеђених лица, до 3, и исто тако мањем броју евакуисаних, 

нешто преко 20, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као ниске 

(2); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 
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 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - с обзиром 

да се ради о пожару ортвореног простора штете се могу окарактерисати по 

овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара отвореног простора ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају пожара отвореног простора, а узимајући у обзир да је отпорност 

средња (3) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница мале (2), односно имају пролазан или 

ограничен утицај на здравље људи и околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1). 
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Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица пожара отвореног простора процјењујемо 

да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато 

у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 37.: Матрице анализе ризика од пожара отвореног простора 

 У случају пожара отвореног простора процјењујемо да је ризик умјерен односно 

прихватљив за људе те економију/околину, док је, према процјени, за 

друштвено/социјалну стабилност општине низак односно прихватљив, док је 

вјероватноћа појаве овог догађаја врло висока. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара отвореног 

простора врло велика (5) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале 

(2), процјењујемо да је ризик у случају пожара отвореног простора за општину 

Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2     Х 

Минималне 1      

 
1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока Врло висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 38.: Матрица ризика за појаву пожара отвореног простора 
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3.2 Анализа сценарија за пожар на стамбеним објектима 

Параметар Општа питања 

Опасност 

Пожар на стамбеном објекту настао као посљедица горења ложишта и 

димљака. 

Ватра на згради са П+4 спрата. 

Појављивање Општина Власеница, градска зона. 

Просторна 

димензија 

Пожар у једном стану на терћем спрату. Стан је окружен и другим 

становима лијево, десно и изнад и испод. 

Интензитет 
Врата и прозори на стану су отворени и исти се пуни димом као и 

стубиште и стан изнад. 

Вријеме Догађај је у току дана и временске прилике немају утицај на исти. 

Ток 

У току дана дошло је до пожара у стамбеној згради на трећем спрату у 

коме живе двије старије особе. Стубиште се пуни димом као и стан изнад. 

Становници у становима поред и испод су напустили своје станове као и 

лица из стана изнад. Особе из стана који гори нису изашле. На 

интервенцију је изашла ТВЈ са једном смјеном (руководилац акције 

гашења пожара, возач, ватрогасац). 

Трајање Процес гашења је трајао до 8 сати. 

Рана најава 
Догађај је очекиван јер се јавља у одређеним комбинацијама бар једном 

годишње. 

Припремљеност 

Стамбене зграде и други објекти који се налазе у самом граду су веома 

лоше опремљени противпожарним средствима, а становништво није 

довољно едуковано за употребу истих. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено до 10 људи у стану који гори и 

становима који су испод, изнад и лијево и десно од наведеног стана. 

Густина насељености МЗ Власеница и градског језгра је 354,9 st/km2. 

Штете од оваквих пожара до сада нису пописиване те се сматра да су 

мале у односу на буџет општине у просјеку  4 970 000 КМ.  

Критична инфраструктура  не може бити угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја могу бити угрожене 

ако би се ватра услед јаког вјетра пренијела и на друге зграде, али 

генерлано гледано мало је вјероватно. 

Генерисање 

других опасности 

Овај пожар вјероватно може изазвати и пожар у другим становима и 

другим стамбеним објектима. Али густина објеката и насељености нису 

погодни за то. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се дешава око 4 

пожара отвореног простора годишње. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или друге 

несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката 

који учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања 

о настанку пожара тј. зависи од система веза. На територији општине 

Власеница користе се телефонске и радио везе. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 39.: Анализа за пожар на стамбеним објектима 

Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост пожара на стамбеним објектима 

на територији градске зоне општине Власеница је око 4 пожара годишње. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве пожара на стамбеним 

објектима врло велика (5).  
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Анализа отпорности 

 Пожар на стамбеном објекту на територији града општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

економију/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен пожаром 

стамбеног простора просјечна густина насељености је око 354,9 st/km2 што 

значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

пожаром има карактертистику урбане средине са објектима спратности до 

четири и преко четири спрата као и неких индивидуалних стамбених објеката  

што значи да је отпорност у том сегменту мала (1); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно се 

може проширити на друге стамбене и индивидуалне стамбене објекте и изавати 

веће посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору мала (2); 

 заштита - у случају избијања пожара на стамбеним објектима јединица локалне 

самоуправе нема техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом 

фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању пожара на стамбеним објектима мала (2). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о мањем броју повријеђених лица, до 3, и исто тако мањем броју евакуисаних, 

те се штете могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о пожару на стамбеним објектима штете се могу окарактерисати по овом 

фактору као врло ниске (1); 



Процјена угрожености од пожара општине Власеница 

 

 66 
 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара на стамбеним објектима врло ниске (1). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају пожара на стамбеним објектима, а узимајући у обзир да је отпорност 

мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини врло ниске (1), процјењујемо да су посљедице 

по јединицу локалне самоуправе Власеница мале (2), односно имају критичан утицај 

на људе, околину и КИ. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као ниска (2) посљедице су умјерене (3); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су мале (2). 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица пожара на стамбеним објектима 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 40.: Матрице анализе ризика од пожара на стамбеним објектима 

 У случају пожара на стамбеном објекту процјењујемо да је ризик висок односно 

неприхватљив за људе, док је, према процјени, за економију/околину као и 
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друштвено/социјалну стабилност општине умјерен односно прихватљив, док је 

вјероватноћа да ће се ова врста опасности сигурно десити врло висока. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара на стамбеним 

објектима врло велика (5) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

мале (2), процјењујемо да је ризик у случају пожара отвореног простора за општину 

Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2     Х 

Минималне 1      

 1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока Врло висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 41.: Матрица ризика за пожаре на стамбеним објектима 
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3.3 Анализа сценарија преноса пожара са отвореног простора на 

стамбени простор 

Параметар Општа питања 

Опасност 
Пожар отвореног простора из МЗ сјеверно од града који пријети 

стамбеном насељу  на ивици града Власенице. 

Појављивање Општина Власеница, градска зона  и сјеверно од исте. 

Просторна 
димензија 

Пожар захвата већу површину сјеверно од града. 

Интензитет Ватра је интензивна и гори ниско растиње и шума. 

Вријеме Љетни сушни период. 

Ток 

У току пријеподневних часова на више локација сјеверно од града 

становници су запалили ниско растиње на својим њивама. Јак вјетар је 

распламсао ватру и контола је изгубљена над пожаром који је сада горио 

на неколико мјеста и ношен вјетром се распламсавао ка граду. У 

поподневним часовима пожар се приближио сјеверном дијелу града и 

трафостаници у Његошевој као и индустријској зони у том дијелу насеља. 

Трајање Један дан. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 

Стамбене зграде и други објекти који се налазе у самом граду су веома 

лоше опремљени противпожарним средствима, а становништво није 

довољно едуковано за употребу истих. Индустријски капацитети имају 

системе за заштиту од пожара као и своје људе и опрему за гашење 

пожара на својим објектима у складу са Законом. Становништво на селу 

се може једино ослонити на ТВЈ. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  преко 500 становника који живе у 

насељима на сјеверу града и у насењу око индустријске зоне и у 

индустријској зони у сјеверном дијелу града.  

Густина насељености на подручју погођеном овим пожаром око 130 

становника по km2. 

Штете од оваквих пожара пријете да буду веће од 5 % буџета општине (4 

970 000 КМ).  

Критична инфраструктура може бити угрожена, а посебно трафостаница 

и електрична нисконапонска и високонапонска мрежа.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја могу бити угрожене 

ако би се ватра усљед јаког вјетра пренијела и на друге зграде, а посебно 

индустријске објекте. 

Генерисање 
других опасности 

Овај пожар вјероватно може изазвати и проблеме са дисањем, загађење 

ваздуха као и проблеме око функционисања јединице локалне 

самоуправе. Може се проширити и на индустријске објекте. 

Референтни 
инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се дешава око 10 

пожара годишње, али нема честих преноса на стамбене објекте. 

Информисање 
јавности 

На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или друге 

несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката 

који учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања 

о настанку пожара тј. зависи од система веза. На територији општине 

Власеница користе се телефонске и радио везе. 

Будуће 
информације 

- 

Табела 42.: Анализа за пренос пожара са отвореног простора на стамбени простор 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима процјењујемо да је учесталост пожара на 

отвореном простору који се преноси на стамбене објекте општине Власеница мала. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве овог пожара мала (2). 

Анализа отпорности 

 Овај пожар на територији општине Власеница се анализира кроз отпорност 

јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен овим 

пожаром просјечна густина насељености је око 130 st/km2 што значи да је 

отпорност у том сегменту мала (2);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен овим 

пожаром има карактертистику урбане средине и неких индивидуалних 

стамбених објеката па је отпорност у том сегменту велика (4); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно се 

може проширити на индустријске објекте и изазвати веће посљедице па се 

може говорити да је отпорност по овом фактору мала (2); 

 заштита - у случају овог пожара јединица локалне самоуправе нема техничку, 

али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом фактору отпорност мала 

(2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању овог пожара средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о мањем броју повријеђених лица, до 5, и исто тако једном броју евакуисаних до 

100 лица, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле до 

5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као ниске (2); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре те се 

штете могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 
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 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о пожару штете се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од овог пожара ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају овог пожара, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и штете 

које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање у 

општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне самоуправе 

Власеница мале  (2), односно имају краткорочни негативни утицај на људе, КИ и 

околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе -  имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица овог пожара процјењујемо да је 

ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалнустабилност како је дато у 

сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 
стабилност 
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Табела 43.: Матрице анализе ризика од преноса пожара са отвореног простора на стамбени простор 
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 У случају овог пожара процјењујемо да је ризик висок односно неприхватљив 

за људе, док је, према процјени, за економију/околину као и друштвено/социјалну 

стабилност општине умјерен односно прихватљив, док је вјероватноћа појаве 

догађаја мала. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве овог пожара мала (2) 

и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале (2), процјењујемо да је 

ризик у случају пожара отвореног простора који пријети да се прошири на стамбене 

објекте у граду  за општину Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2  Х    

Минималне 1      

 
1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока Врло висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 44.: Матрица ризика за пренос пожара са отвореног простора на стамбени простор 
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3.4 Анализа сценарија проблема са запаљивим и опасним материјама - 

пожар на бензинској пумпи у стамбеном дијелу града 

Параметар Општа питања 

Опасност Пожар на бензинској пумпи у стамбеном дијелу града. 

Појављивање Општина Власеница, бензинска пумпа „Петрол“. 

Просторна 

димензија 

Пожар на бензинској пумпи Петрол, која се налази у стамбеном насељу и 

уз Мотел и мањи тржни центар. 

Интензитет 
Гори бензин на једној од пумпних станица. Ватра је захватила једно 

возило и пријети да дође до експлозије. 

Вријеме Догађај је у току дана и временске прилике немају утицај на исти.  

Ток 

У току дана дошло је до пожара на бензинској пумпи „Петрол“. Гори једна 

од пумпних позиција и аутомобил који је точио гориво. На интервенцију је 

изашла ТВЈ са једном смјеном (руководилац акције гашења пожара, 

возач, ватрогасац). 

Трајање Процес гашења је трајао више од 24 сата. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
ТВЈ нема средства за гашење нафте, бензина и плина сем 500 l пјенила. 

Град нема средства за узбуљивање и не постojи локална радио станица. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  до неколико стотина људи и морало би 

се евакуисати неколико стотина.  

Густина насељености МЗ Власеница и градског језгра је 354,9 становника 

по km2. 

Штета од оваквих пожара до сада нису биле, али  у односу на буџет 

општине који је у просјеку  4 970 000 КМ може се говорити о средњој 

штети за буџет општине. 

Критична инфраструктура  може бити угрожена. Прекид саобраћаја на 

магистралном путу М19 више од 12 сати. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 

других опасности 

Овај пожар вјероватно може довести до паљења резервоара са плином 

који се налазе уз бензинску пумпу што може изазвати експлозију истог и 

уништавање већег дијела насеља, КИ и друге инфраструктуре. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се нису дешавале 

овакве несреће. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или друге 

несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката 

који учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања 

о настанку пожара тј. зависи од система веза. На територији општине 

Власеница користе се телефонске и радио везе. 

Будуће 

информације 

Привредно друштво има своје људе обучене за гашење пожара као и 

системе техничке заштите и један дио средстава. 

Табела 45.: Анализа пожара на бензинској пумпи у стамбеном дијелу града 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост пожара на објекту са опасним 

материјама општине Власеница је врло мала односно учесталост је таква да је 

вјероватноћа појаве пожара на индустријским објектима средња (3).  

Анализа отпорности 

 Пожар на објекту са опасним материјама на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

економију/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен пожаром на 

објекту са опасним материјама просјечна густина насељености је око 354,9 

st/km2 што значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен овим 

пожаром има карактертистику урбане средине са индивидуалним  стамбеним 

објектима те је отпорност  средња (3); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно се 

може проширити на друге стамбене и индивидуалне стамбене објекте и 

изазвати веће посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору 

врло мала (1); 

 заштита - у случају избијања пожара на објектима са опасним материјама 

јединица локалне самоуправе индустријски објекат има техничку заштиту, али 

има и физичку заштиту у облику ТВЈ и људи оспособљених за ППЗ, те је по 

овом фактору отпорност велика (4); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању пожара на објектима са опасним материјама мала (2). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о више теже повријеђених лица, као и погинулим лицима и исто тако већем 

броју евакуисаних, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као врло 

високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као средње (3); 
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 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара на објектима са опасним материјама средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају пожара на објектима са опасним материјама, а узимајући у обзир да је 

отпорност мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница високе (4), односно имају дуготрајан и јак 

утицај на здравље људи, околину и инфраструктуру. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су врло високе (5); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као средња (3) посљедице су високе  (4); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као ниска (2) посљедице су умјерене (3); 
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Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица пожара на објектима са опасним 

материјама процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 46.: Матрице анализе ризика од пожара на објектима са опасним материјама 

 У случају пожара на објектима са опасним материјама процјењујемо да је ризик 

врло висок односно неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по 

економију/околину цијенимо да је исти врло висок и неприхватљив. Ризик по 

друштвено/социјалну стабилност општине је висок односно неприхватљив, док је 

вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити једном у 2 до 20 година. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара на објектима 

са опасним материјама средња (3) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу 

бити високе  (4), процјењујемо да је ризик у случају пожара на објектима са опасним 

материјама за општину Власеница ВРЛО ВИСОК односно неприхватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4   Х   

Умјерене 3      

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 47.: Матрица ризика за појаву пожара на објектима са опасним материјама 
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3.5 Анализа сценарија за најгори могући сцеанрио техничко-технолошке 

несреће 

Параметар Општа питања 

Опасност 
Пожар на индустријском објекту „Алпро“ АД у насељеном дијелу ЈЛС уз 
непогодан сјевероисточни вјетар од 4 m/s.  

Појављивање Општинa Власеница, градска зона сјевероисток. 

Просторна 
димензија 

Пожар на индустријском објекту „Алпро“ АД, представнику 
металопрерађивачке индустрије у Власеници. 

Интензитет 
У индустријском комплексу гори складиште. Ватра је захватила дио 
кровне конструкције. 

Вријеме 
Догађај је у току дана. Утицај има вјетар сјевероисточњак брзине од 4 
метра у секунди који носи дим југозападно преко насељеног мјеста. 

Ток 

У току дана дошло је до пожара на индустријском објекту. Гори 
складиште из кога се шири дим који може бити опасан по здравље и 
ношен вјетром се шири према насељу југозападно од индустријског 
комплекса јачином вјетра од 4 m/s. На интервенцију је изашла ТВЈ са 
једном смјеном (руководилац акције гашења пожара, возач, ватрогасац) и 
извршила је мобилизацију осталих припадника те тражила је помоћ од 
сусједних општина. 

Трајање Процес гашења је трајао више од 24 сата. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
ТВЈ нема средства за рад у просторијама и на простору са великим 
димом и отровним материјама. Град нема средства за узбуљивање и не 
постоји локална радио станица. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  до неколико сторина људи и морало би 
се евакуисати неколико стотина.  

Густина насељености МЗ Власеница и градског језгра је 354,9 становника 
по km2. 

Штета од оваквих пожара до сада нису биле, али у односу на буџет 
општине који је у просјеку 4 970 000 КМ може се говорити о средњој 
штети за буџет општине. 

Критична инфраструктура  може бити угрожена. Близина трафо станице 
110/35/10 kV представља пријетњу да град остане без струје неколико 
дана, ако вјетар промјени правац. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 
других опасности 

Овај пожар вјероватно може довести до паљења резервоара са плином 
који се налазе у кругу творнице што може изазвати екслозију истог и 
уништавање већег дијела насеља, КИ и друге инфраструктуре. 

Референтни 
инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се нису дешавали 
овакви инциденти и акциденти. 

Информисање 
јавности 

На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или друге 
несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката 
који учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања 
о настанку пожара тј. зависи од система веза. На територији општине 
Власеница користе се телефонске и радио везе. 

Будуће 
информације 

Привредно друштво има своје људе обучене за гашење пожара и један 
дио средстава. 

Табела 48.: Анализа најгорег могућег сценарија техничко-технолошких несрећа 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост пожара по најгорем могућем 

сценарију у општини Власеница је врло мала односно учесталост је таква да је 

вјероватноћа појаве пожара на једном оваквом индустријском објекту средња (3).  

Анализа отпорности 

 Пожар на индустријском објекту у насељеном мјесту на територији насеља 

општине Власеница уз неповољан вјетар се анализира кроз отпорност јединице 

локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и друштвено/социјалне 

штете. Отпорност се анализира на основу шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен пожаром на 

индустријском објекту просјечна густина насељености је око 354,9 st/km2 што 

значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - околни простор који се налази 

око објекта захваћеног пожаром има карактертистику урбане средине са 

индивидуалним  стамбеним објектима те је отпорност  велика (4); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно се 

може проширити на друге стамбене и индивидуалне стамбене објекте и 

изазвати веће посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору 

врло мала (1); 

 заштита - у случају избијања пожара на индустријским објектима и индустријски 

објекат има техничку заштиту, али има и физичку заштиту у облику ТВЈ и људи 

оспособљених за ППЗ, те је по овом фактору отпорност велика (4); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању пожара на индустријским објектима у насељеном мјесту уз 

неповољан вјетар средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара индустријског објекта у насељеном мјесту уз непогодан сјевероисточни вјетар 

процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о више теже повријеђених лица, као и погинулим лицима и исто тако већем 

броју евакуисаних, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као врло 

високе (5); 
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 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као средње (3); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о пожару на индустријском објекту штете се могу окарактерисати по овом 

фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара на индустријском објекту у насељу уз неповољан 

вјетар средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају пожара на индустријским објектима у насељу уз неповољан вјетар, а 

узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и процијењене штете које при томе 

настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање у општини средње 

(3), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне самоуправе Власеница могу 

бити умјерене (3), односно озбиљне повреде или вишеструки број повријеђених са 

захтјевима за хоспитализацију. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 
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Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица пожара на индустријским објектима  

у насељеном дијелу ЈЛС уз неповољан вјетар процјењујемо да је ризик по људе, 

економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим 

матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 49.: Матрице анализе ризика од пожара на индустријским објектима 

 У случају пожара на индустријским објектима у насељеном мјесту уз неповољан 

вјетар процјењујемо да је ризик врло висок односно неприхватљив за људе. По 

питању процјене ризика по економију/околину  цијенимо да је исти висок и 

неприхватљив. Ризик по друштвено/социјалну стабилност општине је умјерен 

односно прихватљив, док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити једном 

у 2 до 20 година. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара на 

индустријским објектима у насељеном мјесту уз неповољан вјетар средња (3) и 

процјену да су свеукупне посљедице од истог умјерене  (3), процјењујемо да је ризик у 

случају пожара на индустријским објектима у насељеном мјесту и уз неповољан вјетар 

за општину Власеница ВИСОК односно неприхватљив. 
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ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 50.: Матрица ризика за појаву пожара на индустријским објектима у насељеном мјесту 
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3.6 Анализа сценарија техничко-технолошке несреће у саобраћају 

Параметар Општа питања 

Опасност Саобраћајна несрећа  

Појављивање У подручју Табахане. 

Просторна 

димензија 
Црна тачка на путу М19 Власеница-Милићи. 

Интензитет Судар цистерне за гориво и камиона за превоз пијеска (кипер). 

Вријеме У јутарњим часовима око 09:00.  

Ток 

На кривини дошло је до судара два камиона. Пијесак из камиона кипера 

се расуо по путу и исти се преврнуо и налази се препријечен преко 

цијелог пута док је цистерна у каналу преврнута уз ријеку Табахану. 

Трајање Обустава саобраћаја неколико сати. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 

ТВЈ и полицијска јединица су заједно са првом помоћи изашли на терен. 

Полиција оспособљена за рад као и хитна медицинска помоћ. ТВЈ има 

одређене капацитете за спасавање из оштећених возила. Недостају 

капацитети за гашење опасних материја. Потписани уговори са 

организацијама које имају велике дизалице како би се пут рашчистио. 

Утицај 

Овим техничко-технолошким удесом у саобраћају би био угрожен и дио 

становништва, али и сами возачи те би у овом случају могло доћи со 

смртних посљедица.  

Густина насељености у том дијелу је до 100 становника по km2. 

Штетe од оваквих техничко-технолошких удеса у саобраћају су до 1 %  у 

односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  може бити угрожена. Прекид саобраћаја на 

магистралном путу М19 више од 12 сати. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене сем 

ријеке Табахане. 

Генерисање 

других опасности 

Овај техничко-технолошки удес у саобраћају вјероватно може довести до 

штете по околину, КИ и друге инфраструктуре. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се догодило 206 

саобраћајних незгода, а 4 са погинулим лицима.  

Информисање 

јавности 

Становништво се слабо информише о проблемима у саобраћају јер не 

постоји локална радио станица, а капацитети полицијске станице су 

ограничени. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 51.: Анализа техничко-технолошких несрећа у саобраћају 

Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учсталост саобраћајних несрећа у општини 

Власеница је врло велика, односно учесталост је таква да је вјероватноћа појаве 

саобраћајног удеса са смртним посљедицама и материјалном штетом врло велика 

(5), али у овој комбинацији догађаја она је мала (2).  
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Анализа отпорности 

 Техничко-технолошки удес у саобраћају на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

еконoмиjу/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен техничко-

технолошким удесом у саобраћају просјечна густина насељености је око до 100 

st/km2 што значи да је отпорност у том сегменту средња (3);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

техничко-технолошким удесом у саобраћају има карактертистику насеља са 

индивидуалним  стамбеним објектима те је отпорност  велика (4); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста техничко-технолошког 

удеса у саобраћају скоро сигурно се може прошири и изазвати веће посљедице 

па се може говорити да је отпорност по овом фактору  мала (2); 

 заштита - у случају техничко-технолошког удеса у саобраћају постоји једино 

физичка заштита у облику ТВЈ, полиције и дома здравља, те је по овом фактору 

отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима те је отпорност по 

овом фактору мала (2). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању техничко-технолошких удеса у саобраћају, мала (2). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

техничко-технолошког удеса у саобраћају процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају техничко-технолошког удеса у 

саобраћају могло говорити о смртним посљедицама те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као ниске (2); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете  

се могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору средња (3). 
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 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од техничко-технолошких удеса у саобраћају су средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају техничко-технолошких удеса у саобраћају, а узимајући у обзир да је 

отпорност мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница високе (4), односно имају утицај на здравље 

људи, КИ и околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су врло високе (5); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као ниска (2) посљедице су умјерене (3); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као средња (3) посљедице су високе  (4); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица техничко-технолошких удеса у 

саобраћају процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 52.: Матрице анализе ризика од најгорег могућег сценарија техничко-технолошке несреће у 
саобраћају 

 У случају техничко-технолошких удеса у саобраћају процјењујемо да је ризик 

висок односно неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по 

економију/околину  цијенимо да је исти висок и неприхватљив. Ризик по 

друштвено/социјалну стабилност општине је висок односно неприхватљив, док је 

вјероватноћа мала. 
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 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве техничко-технолошких 

удеса у саобраћају ниска (2) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

високе (4), процјењујемо да је ризик у случају техничко-технолошких удеса у 

саобраћају за општину Власеница ВИСОК односно неприхватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4  Х    

Умјерене 3      

Мале 2      

Минималне 1      
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Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 53.: Матрица ризика за техничко-технолошке удесе у саобраћају 

3.7 Анализа сценарија за пожар у минском пољу 

Параметар Општа питања 

Опасност Пожар у минском пољу. 

Појављивање Јавља се једном у 2 до 20 година. 

Просторна 
димензија 

Насеље Шадићи. 

Интензитет Простор насеља Горњи и Доњи Шадићи  је загађен минама. 

Вријеме Прољеће. 

Ток 
Пожар који је избио на отвореном  прстору раширио се на шуму и простор 
загађен минама и иде ка индивидуалним објектима. 

Трајање Трајање је пар дана. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
До сада није било оваквих инцидената те је то за службе у општини 
Власеница новина. Општина нема тим ЦЗ за  деминирање.  

Утицај 

Ова опасност има директан утицај на живот људи и животиња. 

Величина густине насељености на том простору је 10 становника по km2. 

Штета су до 1 %  у односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  није угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 
других опасности 

Овај догађај може генерисати повреде ватрогасаца и проширење на 
индивидуалне стамбене објекте. 

Референтни 
инциденти 

До сада није било инцидената овог типа али постојање простора 
загађеним минама сугеришу могућност појаве истог. 

Информисање 
јавности 

Mjeрe рeдукциje ризикa се огледају кроз разне врсте едукације о минама 
и минскоексплозивним средствима у основним и средњим школама. Нема 
карата са означеним минским пољима. 

Будуће 
информације 

Простор Власенице се није до сада деминирао док су послије рата 
уклоњена минска поља која утичу на живот и рад људи. 

Табела 54.: Анализа најгорег могућег сценарија за мине и НУС 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост пожара у минском пољу у 

општини Власеница је једном у 20 до 100 година односно учесталост је таква да је 

вјероватноћа појаве пожара у минском пољу мала (2).  

Анализа отпорности 

 Појава пожара у минском пољу на територији општине Власеница се анализира 

кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину 

и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који је захваћен пожаром минског 

поља просјечна густина је око до 10 st/km2 што значи да је отпорност у том 

сегменту врло велика  (5);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

пожаром минског поља има карактертистику раштрканих индивидуалних  

стамбених објеката те је отпорност  врло велика  (5); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара не изазива веће 

посљедице сем оних по људе и дијелом по околину па се може говорити да је 

отпорност по овом фактору  средња (3); 

 заштита - у случају овог инцидента постоји једино физичка заштита у облику 

полицијске станице, ТВЈ, Дома здравља, али нема довољних средстава која се 

користе за спасавање из минских поља те је по овом фактору отпорност  мала 

(2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе нема јединицу за 

деминирање, али има Дом здравља, ТВЈ и полицијску станицу, али све оне нису 

у потпуности опремљене те је отпорност по овом фактору мала (2). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању пожара минског поља, средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

минског инцидента  процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају овог инцидента  могло 

говорити о смртним посљедицама те се штете могу окарактерисати по овом 

фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 
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 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара минског поља ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају пожара минског поља, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) 

и штете које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално 

стање у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне 

самоуправе Власеница мале (2), односно имају краткорочни утицај на здравље 

животиња и људи. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица пожара у минском пољу 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4  X    

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 
 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4      

3      

2      

1  X    

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4      

3      

2      

1  X    

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 55.: Матрице анализе ризика од пожара у минском пољу 
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 У случају пожара у минском пољу процјењујемо да је ризик висок односно 

неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по економију/околину као и  

друштвено/социјалну стабилност општине цијенимо да је ризик низак и прихватљив, 

док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити једном у 20 до 100 година. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара у минском 

пољу  ниска (2) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале (2), 

процјењујемо да је ризик у случају пожара у минском пољу за општину Власеница 

УМЈЕРЕН односно прихватљив. 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2  Х    

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 56.: Матрица ризика за појаву пожара у минском пољу 

3.8 Укупан ризик од пожара у општини Власеница 

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједност Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. 

Пожар на 
отвореном 

простору (шума и 
поља) 

5 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

2. 
Пожар на 

стамбеним 
објектима. 

5 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

3. 

Пренос пожара 
отвореног простора 

на стамбени 
простор. 

2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

4. 
Пожар на 

бензинској пумпи, 
3 4 

ВРЛО 
ВИСОК 

Неприхватљив 

5. 
Пожар у складишту 

једне фирме, 
3 3 ВИСОК Неприхватљив 

6. 

Техничко – 
технолошка 
несрећа у 

саобраћају, 

2 4 ВИСОК Неприхватљив 

7. 
Пожар у минском 

пољу. 
2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

УКУПАН РИЗИК 3 3 ВИСОК Неприхватљив  
Табела 57.: Средња вриједност сценарија 

 Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају техничко-технолошких 

опасности кроз два претходна сценарија, процјењујемо да је вјероватноћа појаве истог 

средња (3) док посљедице могу бити умјерене (3) те је ризик од техничко технолошких 

опасности у саобраћају у општини Власеница ВИСОК, а самим тим и неприхватљив. 
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